
 

 

Philips Fidelio
Slúchadlá zakrývajúce uši s 
hlavovým oblúkom

Fidelio
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chadlá Fidelio L1 v sebe spájajú najvyššie nároky na zvuk a pohodlie, vďaka čomu prinášajú autentický 

slucháčsky zážitok. Boli odborne skonštruované tak, aby poskytovali prirodzený zvuk, ktorý je 

ximálne verný originálu. Vďaka dokonalému vypracovaniu zaručujú dlhotrvajúce pohodlie.

Naladený na čistý zvuk
• Neodýmiové budiče reproduktorov s vysokým rozlíšením a optimálnym vedením zvuku
• Odborne navrhnuté hliníkové mušle na uši zaistia akustickú presnosť
• Akustická polootvorená architektúra zadnej strany prináša prirodzený zvuk
• Dôkladne testované budiče zabezpečia ten najlepšie vyvážený zvuk
• Reproduktory naklonené podľa prirodzeného sklonu uší dosahujú vyššiu čistotu zvuku
• Frekvenčná odozva vyladená podľa vycibreného vkusu poslucháčov
• Vynikajúca izolácia hluku a priestorový dojem z počúvania

Kvalitná povrchová úprava
• Prvotriedne materiály ako hliník a jemná koža
• Kábel bez obsahu kyslíka s podšívkou z tkaniny umožňuje vysokú kvalitu signálu

Stvorený pre pohodlie
• Ušné vankúšiky z pamäťovej peny s ergonomickým dizajnom

Prakticky vybavený
• Diaľkové ovládanie pre iPhone, mikrofón, 6,3 mm adaptér a puzdro



 Neodýmiové budiče s otvormi

Neodýmiové budiče presne reprodukujú 
všetku dynamiku hudby. Súčasťou ich dizajnu je 
vetrací otvor v strede, ktorý zvýrazňuje 
stredné a nízke frekvencie a vytvára akustickú 
energiu, ktorá prináša rozšírené, ale presne 
riadené basy a jasný stredný rozsah. Budiče sú 
ďalej vybavené ľahkou hlasovou cievkou, ktorá 
umožňuje systému svižne reagovať na tempo 
hudby a vytvárať zvuk s vysokým rozlíšením.

Odborne navrhnuté hliníkové mušle na 
uši

Hliníkové mušle na uši, ktoré boli použité pre 
ich pevnosť, potláčajú neželané vibrácie a 
rezonancie. Sú namontované na vrstve 
odborne navrhnutých plastov, ktoré ešte viac 
zvyšujú ich stabilitu. Vďaka tomu tlmia vibrácie 
v rámci možností čo najúčinnejšie a dosahujú 
presný, prenikavý zvuk.

Budič s dopredu nastaveným sklonom

Budič s dopredu nastaveným sklonom je 
prispôsobený prirodzenému sklonu uší a 
smeruje zvuk priamo do sluchového kanála. To 
znamená oveľa nižšie zafarbenie zvuku, ku 
ktorému môže dochádzať pri jeho odrážaní 
mimo vonkajšieho ucha, a súčasne 
realistickejšiu zvukovú scénu a vyšší komfort.

Vyladená frekvenčná odozva
Naši zvukoví technici navrhli model Fidelio L1 
tak, aby zachytil aj tie najmenšie detaily, ktoré 
ovplyvňujú spôsob vnímania zvuku 
poslucháčmi, napríklad ako ucho odráža zvuk a 
v reakcii naň rezonuje. Taktiež sme využili 
poznatky rozsiahleho výskumu s náročnými 
poslucháčmi, aby sme našli verné a vyvážené 
zvukové vlastnosti, ktoré preferujú. Na základe 
toho boli tieto slúchadlá skonštruované tak, 
aby reprodukovali zvuk podľa možností čo 
najvernejšie originálu a v súlade s modernými 
štýlmi záznamu.

Vypchávky z pamäťovej peny

Každý materiál použitý pre model Fidelio L1 
bol starostlivo vybratý tak, aby zabezpečil 
dlhodobé pohodlie pri počúvaní. Luxusné ušné 
vankúšiky z pamäťovej peny padnú maximálne 
ergonomicky. Nielen že sa pena dokonale 
prispôsobí tvaru vášho ucha, ale zároveň 
vytvorí tesnenie, ktoré zachová najlepšiu 
odozvu basov a potláča neželané zvuky z 
okolia.

Polootvorená konštrukcia zadnej strany

Polootvorená konštrukcia zadnej strany v sebe 
spája vyvážený, jasný zvuk otvorenej zadnej 
steny s hlbokými basmi a izoláciou hluku, aká sa 
očakáva od plne uzatvorenej zadnej steny. Má 
jemne tkanú, akusticky odolnú tkaninu 
zabudovanú do akustických mriežok, ktorá 
vytvára kontrolovanú zvukovú izoláciu, 
minimalizuje úniky a potláča hluk okolia.
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Hlavné prvky
Slúchadlá zakrývajúce uši s hlavovým oblúkom
Fidelio Čierna
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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 12 – 25 000 Hz
• Impedancia: 26 ohmov
• Citlivosť: 105 dB
• Maximálny príkon: 200 mW
• Skreslenie: < 0,1 % THD
• Priemer reproduktora: 40 mm

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Kábel bez obsahu kyslíka (1,1 m)

Príslušenstvo
• Kompatibilné s diaľkovým ovládaním Apple v kábli: 

áno
• 3,5 mm audio kábel: áno
• Odkladacie puzdro: áno
• Zástrčka adaptéra: 3,5 – 6,3 mm

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 25 x 10,2 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 7,7 x 9,8 x 4,0 palec
• Hmotnosť netto: 0,364 kg
• Hmotnosť netto: 0,802 lb
• Hmotnosť brutto: 0,927 kg
• Hmotnosť brutto: 2,044 lb
• Hmotnosť obalu: 0 563 kg
• Hmotnosť obalu: 1,241 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 21 9 x 20 4 x 27 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 8,6 x 8,0 x 10,6 palec
• Hmotnosť netto: 0,728 kg
• Hmotnosť netto: 1,605 lb
• Hmotnosť brutto: 2,056 kg
• Hmotnosť brutto: 4,533 lb
• Hmotnosť obalu: 1,328 kg
• Hmotnosť obalu: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Počet užívateľských balení: 2

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod classic 120 GB, iPod classic 

160 GB, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. 
generácie, iPod nano 6. generácie, iPod shuffle 
3. generácie, iPod shuffle 4. generácie, iPod touch 
2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 
4. generácie

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad, iPad 2

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

6,8 x 8,0 x 3,1 palec
• Rozmery produktu (Š x V x H): 17,2 x 20,2 x 8 cm
• Hmotnosť: 0,2716 kg
• Hmotnosť: 0,599 lb
•
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Technické údaje
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