
 

 

Philips Fidelio
Fone de ouvido com 
microfone

Áudio de alta resolução
Over-ear
Espumas confortáveis Deluxe
Design plano dobrável

L2BO
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pa
otal fidelidade e alta qualidade. 
onde quer que você vá.

s fones de ouvido Fidelio L2 com microfone combinam os mais altos padrões em 
mos de som e conforto para qualidade sonora legítima. Desenvolvido por especialistas 
ra garantir som natural e qualidade original, pensando em seu conforto.

Clareza
• O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura
• Drivers das Caixas acústicas de neodímio ventilados para alta definição
• Fones de ouvido de alumínio projetados para precisão acústica
• Arquitetura semiaberta da parte traseira para som natural
• Caixas acústicas testadas cuidadosamente para o melhor balanço sonoro
• Alto-falantes inclinados para encaixe natural aos ouvidos
• Excelente isolamento de ruídos e desempenho de som envolvente

Praticidade
• Estojo, adaptador de 6,3 mm, microfone e controle remoto universal

Conforto
• Fones de ouvido com espumas macias e design ergonômico

Qualidade
• Materiais excepcionais, incluindo alumínio e couro



 Áudio de alta resolução

O áudio de alta resolução oferece o melhor 
em desempenho de áudio, reproduzindo 
gravações originais como a de um estúdio com 
mais fidelidade que no formatos de CD de 16 
bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o 
áudio de alta resolução o melhor companheiro 
sonoro para o amante da música. Os fones de 
ouvido Fidelio estão em conformidade com os 
padrões rigorosos do selo de qualidade do 
Áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando 
da coleção do áudio de alta resolução ou da 
fonte mais tradicional de música, as frequências 
estendidas e suaves dos fones de ouvido 
Fidelio fazem com que você aproveite mais 
suas músicas.

Driver de alta definição de 40 mm

Os drivers de neodímio respondem a todas as 
dinâmicas musicais. O design inclui ventilação 
central, que acentua a parte intermediária e as 
baixas frequências, produzindo energia 
acústica que estende os graves controlados e 
as frequências de som moderadas. Sem contar 
a bonina de voz leve, que proporciona agilidade 
de resposta do sistema a fim de ajustar ao 

ritmo da música e oferecer alta definição 
sonora.

Testes de engenharia acústica
Caixas acústicas testadas cuidadosamente para 
o melhor balanço sonoro.

Fones de ouvido de alumínio projetados

Fones de ouvido de alumínio selecionados pela 
sua resistência no intuito de reduzir vibração e 
ressonância indesejadas. Eles são compostos 
de uma camada plástica de engenharia, o que 
os torna mais estáveis. E o resultado é menos 
vibração possível para um som preciso e 
intenso.

Excelente isolamento de ruídos
Excelente isolamento de ruídos e desempenho 
de som envolvente.

Espumas macias

Todos os materiais usados no Fidelio L2 foram 
cuidadosamente selecionados para aumentar o 
conforto. As espumas macias Deluxe oferecem 
encaixe ergonômico. Além de se moldarem 
perfeitamente aos ouvidos, elas formam um 

tipo de vedação que mantém a melhor reposta 
de graves e reduzem sons externos 
indesejados.

Design excepcional
Design excepcional em alumínio, couro 
legítimo, corino e tecido.

Alto-falante pré-inclinado

Driver pré-inclinado com encaixe perfeito que 
leva o som diretamente para o canal do ouvido. 
Isso significa menos coloração em comparação 
ao que acontece quando o som reflete do canal 
auditivo externo, além de mais Soundstage e 
conforto.

Parte traseira semiaberta

Design semiaberto da parte traseira que 
combina som balanceado e transparente com 
graves profundos e isolamento de ruídos, 
esperados em um design totalmente fechado. 
Além disso, há um fino tecido integrado à tela 
acústica para controlar o isolamento de ruídos 
e reduzir o vazamento de som e os ruídos do 
ambiente.
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Som
• Resposta em frequência: 6 a 40.000 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Sensibilidade: 105 dB
• Entrada de energia máxima: 200 mW
• Distorção: < 0,1% THD
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Sistema acústico: Semi-aberto

Conectividade
• Compatível com:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG e 

Sony
• Conector extra: O conector extra é necessário 

para os modelos mais antigos da Nokia, Sony 
Ericsson e SAMSUNG. Para obter ajuda, contate a 
equipe de Atendimento ao consumidor pelo 
endereço www.support.philips.com.

Acessórios
• Cabo de áudio de 3,5 mm
• Cabo de áudio: com microfone e botão de 

atendimento
• Plugue do adaptador: 3,5 a 6,3 mm
• Estojo de transporte
•
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