Philips Fidelio
căști cu atașare pe ureche
cu bandă de susţinere

Înaltă fidelitate, calitate
premium. Oriunde mergeţi.
Căştile Fidelio L1 combină cele mai înalte standarde de sunet şi confort pentru o
experienţă audio autentică. Concepute în mod profesionist pentru un sunet natural cât
mai fidel originalului cu putinţă. Create rafinat pentru confort durabil.

L1

Reglat pentru claritate
• Drivere boxe din neodim ventilate optim, de înaltă definiţie
• Căști proiectate din aluminiu pentru precizie acustică
• Arhitectură acustică parte posterioară semideschisă pentru sunet natural
• Drivere testate cu atenţie pentru cel mai bun balans în sunet
• Boxe înclinate la unghiul natural al urechilor pentru claritate
• Răspuns în frecvenţă reglat pentru a discerne preferinţele ascultătorilor
• Izolarea excelentă a zgomotului și experienţă de audiţie spaţioasă
Finisat pentru calitate
• Materiale premium, inclusiv aluminiu și piele fină
• Cablu fără oxigen, căptușit, pentru un semnal de înaltă calitate
Creat pentru confort
• Difuzoare auriculare din burete cu memorie proiectate pentru o adaptare ergonomică
Echipat pentru comoditate
• Telecomandă iPhone, microfon, adaptor de 6,3 mm și husă
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Repere
Drivere din neodim ventilate

Driverele din neodim răspund la dinamica
întregii dvs. muzici. Designul include un orificiu
de ventilaţie în centru, care accentuează
frecvenţele medii și joase, producând energia
acustică care oferă bas extins, dar controlat și
o gamă medie transparentă. Driverele sunt de
asemenea prevăzute cu o bobină de voce
ușoară care oferă sistemului o reacţie promptă
care să corespundă ritmului muzicii dvs. și să
asigure sunete de înaltă definiţie.
Căști proiectate din aluminiu

Căștile din aluminiu selectate pentru rezistenţa
acestora reduc vibraţiile și rezonanţa nedorite.
Acestea sunt montate pe un strat din material
plastic ingineresc pentru a face căștile chiar și
mai stabile. Drept rezultat, acestea atenuează
vibraţiile cât mai eficient posibil pentru sunete
precise, incisive.

Driver preînclinat

Un driver preînclinat care corespunde
unghiului natural al urechilor direcţionează
sunetul direct în canalul urechii. Aceasta
înseamnă mult mai puţină colorare care apare
atunci când sunetul se reflectă în urechea
externă, împreună cu o ambianţă sonoră mai
realistă și confort îmbunătăţit.
Răspuns în frecvenţă reglat
Acusticienii noștri au proiectat Fidelio L1
pentru a ţine cont de toate detaliile care
afectează modul în care ascultătorii aud
sunetele, precum modul în care urechea
reflectă sunetele și rezonează drept răspuns.
Ne-am bazat de asemenea pe cercetări extinse
care filtrează ascultătorii pentru a descoperi
caracteristicile de sunet adevărate, echilibrate
pe care le preferă. Prin urmare aceste căști au
fost proiectate pentru a reproduce cât mai
fidel posibil faţă de original și acordate cu
stilurile de înregistrare moderne.

Pernuţe din burete cu memorie

Fiecare material utilizat pentru Fidelio F1 a fost
selectat cu grijă pentru confortul audiţiei mai
îndelungate. Difuzoare auriculare Deluxe din
burete cu memorie asigură o adaptare
ergonomică. Nu numai că buretele se mulează
perfect pe forma urechii dvs., ci și asigură o
etanșare care păstrează cel mai bun răspuns
bas și reduce sunetele exterioare nedorite.
Design posterior semideschis

Designul posterior semideschis combină
sunetul echilibrat, transparent al unei părţi
posterioare deschise cu basul profund și
izolarea zgomotelor preconizate pentru o
parte posterioară complet închisă. Aceasta
include material ţesut fin, rezistent din punct
de vedere acustic în grilele acustice pentru
izolarea controlată a zgomotelor, scurgeri
minime și zgomot ambiental redus.
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Specificaţii
Sunet

•
•
•
•
•
•

Răspuns în frecvenţă: 12 - 25 000 Hz
Impedanţă: 26 Ohm
Sensibilitate: 105 dB
Putere maximă de intrare: 200 mW
Distorsiune: < 0,1% THD
Diametru difuzor: 40 mm

Conectivitate

• Conexiune prin cablu: Cablu fără oxigen (1,1 m)

Accesorii
•
•
•
•

Fabricat pentru telecomanda Apple in-line
Cablu de ieșire audio, 3,5 mm
Husă
Mufă adaptor: 3,5 - 6,3 mm

Dimensiunile ambalajului

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
19,5 x 25 x 10,2 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 7,7 x 9,8 x 4 inch
• Greutate netă: 0,364 kg
• Greutate netă: 0,802 lb
• Greutate brută: 0,927 kg
• Greutate brută: 2,044 lb
• Greutate proprie: 0,563 kg
• Greutate proprie: 1,242 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cutie exterioară (L x L x Î): 21,9 x 20,4 x 27 cm
Cutie exterioară (L x L x Î): 8,6 x 8 x 10,6 inch
Greutate netă: 0,728 kg
Greutate netă: 1,605 lb
Greutate brută: 2,056 kg
Greutate brută: 4,533 lb
Greutate proprie: 1,328 kg
Greutate proprie: 2,928 lb
GTIN: 1 69 23410 71156 8
Număr de ambalaje: 2

Compatibilitate iPhone

• Compatibil cu: iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPod

• Compatibil cu: iPod clasic 120 GB, iPod clasic 160
GB, iPod nano a 4-a generaţie, iPod nano a 5-a
generaţie, iPod nano a 6-a generaţie, iPod shuffle a
3-a generaţie, iPod shuffle a 4-a generaţie, iPod
touch a 2-a generaţie, iPod touch a 3-a generaţie,
iPod touch a 4-a generaţie

Compatibilitate iPad

• Compatibil cu: iPad, iPad 2

Dimensiuni produs

•
•
•
•

Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,8 x 8,0 x 3,1 inch
Dimensiuni produs (L x Î x A): 17,2 x 20,2 x 8 cm
Greutate: 0,2716 kg
Greutate: 0,599 lb

•
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