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krofonilla varustetuissa Fidelio L2 -kuulokkeissa yhdistyvät korkealuokkainen ääni ja mukavuus, 
kä takaa autenttisen kuuntelukokemuksen. Asiantuntijat ovat suunnitelleet äänen kuulostamaan 
hdollisimman luonnolliselta, ja muotoilu on toteutettu käyttömukavuutta silmällä pitäen.

Kirkas äänentoisto
• HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
• Tarkasti äänen erottelevat, avoimet neodyymikaiutinelementit
• Erikoissuunnitellut alumiiniset korvakuvut erinomaiseen äänentoistoon
• Taustan akustinen, puoliavoin muotoilu takaa luonnollisen äänen
• Testattuja kaiuttimia tasapainoisempaan äänentoistoon
• Kaiuttimet on suunnattu korvan luonnolliseen kaareen selkeää äänentoistoa varten
• Vaimentaa erinomaisesti kohinan ja takaa vaikuttavan kuuntelukokemuksen

Kätevä käyttää
• Yleiskaukosäädin, mikrofoni, 6,3 mm:n sovitin ja säilytyspussi

Viimeistelty miellyttäväksi
• Muotoutuvasta vaahtomuovista valmistetut pehmusteet ovat ergonomiset

Laadukas viimeistely
• Ensiluokkaisia materiaaleja, kuten alumiinia ja nahkaa



 Erittäin tarkka ääni

HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun 
parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen 
studiosuorituksen 16 bittistä 44,1 kHz:n CD-
formaattia uskollisemmin. Tinkimättömän 
laadun vuoksi se on musiikinystävien paras 
valinta. Fidelio-kuulokkeet täyttävät HD-äänen 
laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit. 
Fidelio-kuulokkeiden parempi korkeiden 
taajuuksien toisto saa musiikin kuulostamaan 
paremmalta kuuntelit sitä sitten HD-
kokoelmastasi tai perinteisemmästä lähteestä.

40 mm:n HD-kaiutinelementti

Neodyymielementit takaavat erinomaisen 
musiikin laadun. Elementin keskellä olevan 
aukon ansiosta keskimmäiset ja matalat 
taajuudet vahvistuvat, jolloin syntyvä akustinen 
energia tuo bassoon ja keskitaajuuksiin hallittua 
syvyyttä. Elementeissä on lisäksi kevyt äänikela, 
jonka herkkyys soveltuu täydellisesti musiikkisi 
rytmiin ja takaa täydellisen äänentoiston.

Akustiikkasuunnittelijat testaavat
Tarkasti testattuja elementtejä 
tasapainoisempaan äänentoistoon.

Erikoissuunnitellut alumiiniset 
korvakuvut

Kestävyytensä vuoksi valitut alumiiniset 
korvakuvut vähentävät haitallista värinää ja 
resonanssia. Ne on asennettu muovilevyille, 
mikä tekee kuulokkeista vieläkin vakaammat. 
Näin kuulokkeet vaimentavat värähtelyä 
mahdollisimman paljon, ja ääni toistetaan 
tarkasti ja kirkkaana.

Vaimentaa kohinan erinomaisesti
Vaimentaa erinomaisesti kohinan säilyttäen 
samalla vaikuttavan musiikkikokemuksen

Muotoutuvat vaahtomuovipehmusteet

Kaikki Fidelio L2 -kuulokkeissa käytetyt 
materiaalit on valittu tarkkaan miellyttävää 
kuuntelukokemusta varten. Ylellisten, 
mukautuvien pehmusteiden ansiosta 
kuulokkeita on mukava käyttää. Vaahtomuovi 
muotoutuu täydellisesti käyttäjän korvan 
mukaan ja painuu tiiviisti korvaa vasten, mikä 
takaa parhaan bassotoiston ja vähentää ikävää 
taustamelua.

Ensiluokkainen muotoilu
Ensiluokkainen muotoilu alumiinista, aidosta 
nahasta, keinonahasta ja kankaasta.

Valmiiksi suunnatut kaiuttimet

Valmiiksi suunnattu elementti noudattelee 
korvan luonnollista kaarta ja ohjaa äänen 
suoraan korvakäytävään. Näin vältytään äänen 
värittymiseltä, jota voi esiintyä ääniaaltojen 
heijastuessa korvalehdestä. Ääni kuulostaa 
luonnollisemmalta ja kuuntelumukavuus 
paranee.

Taustan puoliavoin muotoilu

Taustan puoliavoimessa muotoilussa yhdistyvät 
avotaustaisen mallin tasapainoinen, läpikuultava 
ääni ja suljetulla taustalla varustetun mallin syvä 
bassotoisto ja kohinanvaimennus. Mallissa 
ääniverkkoon on käytetty ohutta, kestävää 
kudosta, mikä takaa hallitun 
kohinanvaimennuksen ja mahdollisimman 
vähäisen äänen vuodon ja taustahäiriöt.
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Ääni
• Taajuusvaste: 6–40 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Herkkyys: 105 dB
• Enimmäisteho: 200 mW
• Vääristymä: särö < 0,1 %
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin

Liitännät
• Yhteensopiva:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
• Lisäliitin: Lisäliitin saatavana vanhempiin Nokia-, 

Sony Ericsson- ja SAMSUNG-laitteisiin. Lisätietoja 
saat asiakaspalvelustamme osoitteesta 
www.support.philips.com.

Lisätarvikkeet
• 3,5 mm äänijohto
• Äänijohto: jossa on mikrofoni ja vastauspainike
• Sovitinliitin: 3,5 - 6,3 mm
• Säilytyspussi
•
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