
 

 

Philips Fidelio
Ακουστικά με μικρόφωνο

Ήχος υψηλής ανάλυσης
Αγκαλιάζουν το αυτί
Πολυτελή καλύμματα από 
μαλακό αφρολέξ
Επίπεδη αναδίπλωση
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που κι αν βρίσκεστε.
 ακουστικά Fidelio L2 με μικρόφωνο συνδυάζουν τις υψηλές προδιαγραφές ήχου με την 
εση της αυθεντικής ακρόασης. Έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να παράγουν φυσικό ήχο 
ηλής πιστότητας, ενώ η σχεδίασή τους προσφέρει μοναδική άνεση που διαρκεί.

Μοναδική καθαρότητα ήχου
• Ο ήχος υψηλής ανάλυσης αναπαράγει τη μουσική στην καθαρότερη μορφή της
• Βέλτιστα εξαεριζόμενοι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου υψηλής ακριβείας
• Καλύμματα ακουστικών από αλουμίνιο για ακουστική ακρίβεια
• Ακουστική αρχιτεκτονική ημι-ανοιχτού τύπου για φυσικό ήχο
• Προσεκτικός έλεγχος των ηχείων για βέλτιστη ισορροπία ήχου
• Ηχεία με κλίση κατά τη φυσική γωνία του αυτιού για καθαρότητα ήχου
• Εξαιρετική μόνωση ήχου και εκτεταμένη εμπειρία ακρόασης

Ευκολία χρήσης
• Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, μικρόφωνο, προσαρμογέας 6,3 χιλ. και θήκη

Ειδικά σχεδιασμένα για άνεση
• Καλύμματα από μαλακό αφρολέξ σχεδιασμένα για εργονομική εφαρμογή

Κορυφαία ποιότητα
• Κορυφαία υλικά μεταξύ των οποίων αλουμίνιο και δέρμα



 Ήχος υψηλής ανάλυσης

Ο ήχος υψηλής ανάλυσης παρέχει τη 
βέλτιστη απόδοση ήχου, αναπαράγοντας 
πρωτότυπες ηχογραφήσεις από κύρια 
αντίγραφα του στούντιο με μεγαλύτερη 
πιστότητα από τα φορμά CD 16 bit/44,1 kHz. 
Αυτή η ασυμβίβαστη ποιότητα καθιστά τον 
ήχο υψηλής ανάλυσης τον καλύτερο 
σύντροφο για τους λάτρεις της μουσικής. Τα 
ακουστικά Fidelio ικανοποιούν τα πιο 
αυστηρά πρότυπα που απαιτούνται για τη 
σφραγίδα ποιότητας ήχου υψηλής ανάλυσης. 
Είτε απολαμβάνετε τη συλλογή σας σε ήχο 
υψηλής ανάλυσης είτε μια πιο συμβατική 
μουσική πηγή, οι εξομαλυμένες εκτεταμένες 
υψηλές συχνότητες της σειράς ακουστικών 
Fidelio σάς βοηθούν να απολαμβάνετε ακόμη 
περισσότερο τη μουσική σας.

Οδηγός υψηλής ανάλυσης 40 χιλ.

Οι οδηγοί νεοδυμίου ανταποκρίνονται στη 
δυναμική της μουσικής σας. Η σχεδίαση 
περιλαμβάνει ένα άνοιγμα στο κέντρο που 
δίνει έμφαση στις μεσαίες και χαμηλές 
συχνότητες, παράγοντας ακουστική ισχύ 
που προσφέρει επέκταση των ήδη 
πλούσιων μπάσων και καθαρότητα μεσαίου 
φάσματος. Οι οδηγοί επίσης διαθέτουν ένα 
ελαφρύ πηνίο φωνής για γρήγορη 
ανταπόκριση συστήματος που συμβαδίζει με 

το ρυθμό της μουσικής και προσφέρει ήχο 
υψηλής πιστότητας.

Έλεγχος από ειδικούς ακουστικής
Τα ηχεία ελέγχονται προσεκτικά για να σας 
προσφέρουν τη βέλτιστη ισορροπία ήχου.

Καλύμματα ακουστικών από αλουμίνιο

Τα καλύμματα ακουστικών από αλουμίνιο, 
επιλεγμένα για την αντοχή τους, μειώνουν 
τις ανεπιθύμητες δονήσεις και την αντήχηση. 
Στερεωμένα σε επίστρωση επεξεργασμένου 
πλαστικού, προσφέρουν στα ακουστικά 
ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα. Οι 
δονήσεις εξαλείφονται με όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσματικό τρόπο για ακριβή, 
καθαρό ήχο.

Εξαιρετική μόνωση ήχου
Εξαιρετική μόνωση ήχου, που διατηρεί την 
εμπειρία ακρόασης στο χώρο.

Καλύμματα από μαλακό αφρολέξ

Κάθε υλικό που χρησιμοποιείται για το 
Fidelio L2 είναι επιλεγμένο προσεκτικά για 
άνετη πολύωρη ακρόαση. Τα πολυτελή 
καλύμματα αυτιών από μαλακό αφρολέξ 
προσφέρουν εργονομική εφαρμογή: το 
αφρολέξ προσαρμόζεται άψογα και 
εφαρμόζει στο σχήμα του αυτιού σας, 

διατηρώντας την καλύτερη απόκριση 
μπάσων και μειώνοντας τους ανεπιθύμητους 
εξωτερικούς θορύβους.

Κορυφαία σχεδίαση
Κορυφαία σχεδίαση με αλουμίνιο, αυθεντικό 
δέρμα, δέρμα πρωτεϊνών και ύφασμα.

Ηχείο προανάκλισης

Ένας οδηγός με προανάκλιση 
προσαρμοσμένος στη φυσική γωνία του 
αυτιού κατευθύνει τον ήχο απευθείας στο 
κανάλι του αυτιού σας. Το αποτέλεσμα είναι 
ακόμη λιγότερος χρωματισμός που 
συμβαίνει όταν ο ήχος αντανακλάται από το 
εξωτερικό μέρος του αυτιού, μαζί με ένα πιο 
ρεαλιστικό πεδίο ήχου και ενισχυμένη άνεση.

Ημι-ανοιχτή σχεδίαση

Η ημι-ανοιχτή σχεδίαση συνδυάζει τον 
ισορροπημένο, διαυγή ήχο συστήματος 
ανοιχτού τύπου με το βαθύ μπάσο και την 
απομόνωση θορύβου που αναμένεται σε 
σύστημα εντελώς κλειστού τύπου. 
Περιλαμβάνει τέλεια ενισχυμένη, ακουστικά 
ανθεκτική επένδυση στις ακουστικές γρίλιες 
για ελεγχόμενη απομόνωση ήχου, ελάχιστη 
διαρροή και μειωμένο περιβάλλοντα θόρυβο.
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Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 24 x 10,2 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

7,7 x 9,4 x 4,0 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,353 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,778 lb
• Μικτό βάρος: 0,689 κ.
• Μικτό βάρος: 1,519 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,336 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,741 lb
• EAN: 87 12581 69071 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

21,9 x 20,4 x 26 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

8,6 x 8,0 x 10,2 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,706 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,556 lb
• Μικτό βάρος: 1,531 κ.
• Μικτό βάρος: 3,375 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,825 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,819 lb
• GTIN: 1 87 12581 69071 4
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 6 - 40.000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Ευαισθησία: 105 dB
• Μέγιστη ισχύς: 200 mW
• Παραμόρφωση: < 0,1% THD
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Ακουστικό σύστημα: Ημι ανοιχτό

Συνδεσιμότητα
• Συμβατότητα με:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 
Sony

• Πρόσθετη υποδοχή: Απαιτείται πρόσθετη 
υποδοχή για παλαιότερα μοντέλα της Nokia, της 
Sony Ericsson και της SAMSUNG. Για βοήθεια, 
επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης 
Πελατών στη διεύθυνση 
www.support.philips.com.

Αξεσουάρ
• Καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.
• Καλώδιο ήχου: με μικρόφωνο και κουμπί 
επιλογής

• Βύσμα τροφοδοτικού: 3,5 - 6,3 χιλ.
• Θήκη φύλαξης
•
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