
 

 

Philips Fidelio
Auscultadores com aro 
para a cabeça sobre a 
orelha
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lta fidelidade, qualidade topo de 
ama. Para onde quer que vá.

s auscultadores Fidelio L1 combinam os padrões mais elevados de som e conforto para 
a experiência de audição autêntica. Fabricados habilmente para um som natural, tão 

l ao original quanto possível. Construídos com elegância para um conforto duradouro.

Sintonizados para a nitidez
• Diafragmas em neodímio com saídas perfeitas de alta definição
• Protecções para os ouvidos concebidas em alumínio para precisão acústica
• Arquitectura posterior acústica semi-aberta para um som natural
• Diafragmas testados cuidadosamente para o melhor equilíbrio no som
• Altifalantes inclinados segundo o ângulo natural dos ouvidos para nitidez
• Frequência de resposta ajustada conforme as preferências do ouvinte
• Isolamento de ruído excelente e experiência de audição ampla

Preparados para a qualidade
• Materiais topo de gama, incluindo alumínio e pele de boa qualidade
• Cabo sem oxigénio revestido a tecido para um sinal de alta qualidade

Concebidos p/ o conforto
• Tampões em espuma de memória concebidos para uma adaptação ergonómica

Equipados para a comodidade
• Comando iPhone, microfone, adaptador de 6,3 mm e bolsa



 Diafragmas em neodímio com saídas de 
som

Os diafragmas em neodímio respondem a 
todas as dinâmicas da sua música. O design 
inclui uma saída no centro que realça as 
frequências centrais e baixas, fornecendo a 
energia acústica que proporciona graves mais 
amplos, mas controlados e uma gama média 
transparente. Os diafragmas também dispõem 
de uma bobina de voz leve que confere ao 
sistema uma resposta rápida para combinar 
com o ritmo da sua música e fornece um som 
de alta definição.

Protecções para os ouvidos concebidas 
em alumínio

As protecções para os ouvidos em alumínio 
seleccionadas pela sua resistência reduzem a 
vibração e a ressonância indesejadas. Estas são 
montadas numa camada de plástico concebida 
para tornar estes auscultadores ainda mais 
estáveis. Consequentemente, estes 

amortecem as vibrações com a maior eficácia 
possível para um som preciso e eficaz.

Diafragma pré-inclinado

Um diafragma pré-inclinado de acordo com o 
ângulo natural da orelha direcciona o som 
directamente para o canal auditivo. Isto 
significa uma redução das alterações de timbre, 
que podem ocorrer quando o som é reflectido 
no ouvido externo; um ambiente sonoro mais 
realista e um maior conforto.

Frequência de resposta ajustada
Os nossos técnicos acústicos conceberam o 
Fidelio L1 para englobar todos os pequenos 
detalhes que afectam a forma como os 
ouvintes ouvem o som, por exemplo, a forma 
como o ouvido reflecte o som e reage com 
uma ressonância. Também nos baseamos num 
estudo extenso com ouvintes exigentes para 
descobrir as características de som 
verdadeiras e equilibradas que eles preferem. 
O resultado são estes altifalantes 
desenvolvidos para reproduzir o som tão fiel 
ao original, quanto possível, e ajustado aos 
estilo de gravação modernos.

Almofadado em espuma de memória

Todos os materiais utilizados para os Fidelio L1 
foram seleccionados cuidadosamente para um 
conforto de audição mais prolongado. Os 
tampões em espuma de memória deluxe 
proporcionam uma adaptação ergonómica. 
Para além da espuma se moldar 
autonomamente ao formato do seu ouvido de 
forma perfeita, esta também forma uma 
vedação que mantém a melhor resposta de 
graves e reduz os ruídos exteriores 
indesejados.

Design posterior semi-aberto

O design posterior semi-aberto combina o 
som equilibrado e transparente de um painel 
posterior aberto com os graves profundos e o 
isolamento de ruído esperado de um painel 
posterior totalmente fechado. Este inclui um 
tecido de malha fina acusticamente resistente 
incorporado nas grelhas acústicas para um 
isolamento de ruído controlado, fugas mínimas 
de som e menor ruído ambiente.
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Som
• Frequência de resposta: 12 - 25 000 Hz
• Impedância: 26 Ohm
• Sensibilidade: 105 dB
• Entrada máxima de corrente: 200 mW
• Distorção: < 0,1% THD
• Diâmetro do altifalante: 40 mm

Conectividade
• Ligação de Cabo: Cabo sem oxigénio (1,1 m)

Acessórios
• Comando no fio concebido para a Apple
• Cabo de áudio de 3,5 mm
• Bolsa para arrumação
• Ficha adaptadora: 3,5 - 6,3 mm

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 25 x 10,2 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 9,8 x 4 polegada
• Peso líquido: 0,364 kg
• Peso líquido: 0,802 lb
• Peso bruto: 0,927 kg
• Peso bruto: 2,044 lb
• Tara: 0,563 kg
• Tara: 1,242 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,9 x 20,4 x 27 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

8,6 x 8 x 10,6 polegada
• Peso líquido: 0,728 kg
• Peso líquido: 1,605 lb
• Peso bruto: 2,056 kg
• Peso bruto: 4,533 lb
• Tara: 1,328 kg
• Tara: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Número de embalagens para o consumidor: 2

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 3GS, iPhone 4

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod classic de 120 GB, iPod 

classic de 160 GB, iPod nano de 4ª geração, iPod 
nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod 
shuffle de 3.ª geração, iPod shuffle de 4.ª geração, 
iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª 
geração, iPod touch de 4.ª geração

Compatível com iPad
• Compatível com: iPad, iPad 2

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

6,8 x 8,0 x 3,1 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17,2 x 20,2 x 8 cm
• Peso: 0,2716 kg
• Peso: 0,599 lb
•

L1/00

Especificações
Auscultadores com aro para a cabeça sobre a orelha

http://www.philips.com

