
 

 

Philips Fidelio
Hoofdtelefoons met 
microfoon

Audio met hoge resolutie
Voor over het oor
Luxe kussens van memory foam
Opvouwbaar

L2BO
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de Fidelio L2-hoofdtelefoons met microfoon komen de hoogste standaarden in geluid 
 comfort samen, wat resulteert in een authentieke geluidsbeleving. Het deskundige 
twerp biedt langdurig comfort en een natuurlijk geluid dat trouw is aan het origineel.

Afgestemd op helderheid
• Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
• Optimaal geplaatste openingen van de High Definition-neodymium-luidsprekerdrivers
• Oorschelpen van aluminium voor een nauwkeurige akoestiek
• De akoestische halfopen achterkant zorgt voor een natuurlijk geluid
• Zorgvuldig geteste luidsprekers voor de beste geluidsbalans
• De luidsprekers zijn in een natuurlijke hoek voor het oor gedraaid voor een helder geluid
• Uitstekende geluidsisolatie en een ruimtelijke luisterervaring

Toegespitst op gemak
• Universele afstandsbediening, microfoon, adapter van 6,3 mm en etui

Ontworpen voor uw comfort
• De oorkussens van memory foam zijn ontworpen voor een ergonomische pasvorm

Afgewerkt voor een hoge kwaliteit
• Eersteklas materialen inclusief aluminium en zacht leer



 Audio met hoge resolutie

Audio met hoge resolutie biedt de beste 
audioprestaties door originele 
studiomasteropnamen getrouwer te 
reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/
44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit 
maakt audio met hoge resolutie de beste optie 
voor de muziekliefhebber. Fidelio-
hoofdtelefoons voldoen aan de strenge 
normen die worden gesteld voor het 
kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet 
van uw muziekcollectie met hoge resolutie of 
een traditionelere muziekbron, de hoge 
frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons 
helpen u meer uit uw muziek te halen.

High Definition-driver van 40 mm

De neodymium-drivers reageren op alle 
dynamiek in uw muziek. Het ontwerp bevat 
een opening in het midden die de nadruk legt 
op de middelste en lage frequenties, waardoor 
een akoestische energie wordt geproduceerd 
die een uitgebreide maar gecontroleerde bas 
en een helder middenbereik overbrengt. De 
drivers hebben tevens een lichte spreekspoel 
die zorgt voor een snelle respons zodat het 
systeem zich kan aanpassen aan het tempo van 

uw muziek en een High Definition-geluid 
produceert.

Testen van akoestische technici
Luidsprekers zijn zorgvuldig getest voor de 
beste geluidsbalans.

Oorschelpen van aluminium

De oorschelpen van aluminium zijn gekozen 
voor hun kracht en verminderen ongewenste 
trillingen en resonantie. Ze zijn bevestigd op 
een laagje kunststof zodat de hoofdtelefoon 
nog stabieler is. Hierdoor worden trillingen zo 
effectief mogelijk gedempt voor een 
nauwkeurig, haarscherp geluid.

Uitzonderlijke geluidsisolatie
Uitstekende geluidsisolatie met behoud van de 
ruimtelijke muziekervaring.

Kussens van memory foam

Al het materiaal dat is gebruikt voor de Fidelio 
L2 is zorgvuldig uitgezocht voor een langdurig 
luistercomfort. De oorkussens van luxe 
memory foam bieden een ergonomische 
pasvorm. De memory foam past zich niet 
alleen perfect aan de vorm van uw oor aan, 
maar functioneert tevens als afsluiting 

waardoor de basgeluiden perfect behouden 
blijven en ongewenste achtergrondgeluiden 
worden gereduceerd.

Premium ontwerp
Premium ontwerp van aluminium, echt leer, 
synthetisch leer en stof.

Schuine luidspreker

Een schuine driver die bij de natuurlijke hoek 
van de oorschelp past, stuurt het geluid 
rechtstreeks naar uw oor. Dit betekent dat er 
veel minder vervorming kan ontstaan wanneer 
het geluid weerkaatst op de buitenkant van het 
oor. Bovendien wordt er gezorgd voor een 
realistischer klankbereik en meer comfort.

Ontwerp met halfopen achterkant

Het ontwerp met halfopen achterkant 
combineert het gebalanceerde, transparante 
geluid van een open achterkant met de diepe 
bas en geluidsisolatie van een volledig gesloten 
achterkant. Het bevat een fijnmazige, 
akoestisch bestendige stof die in het 
geluidrooster is verwerkt voor een 
gecontroleerde geluidsisolatie, minimaal 
geluidsverlies en verminderde 
achtergrondgeluiden.
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Geluid
• Frequentiebereik: 6 - 40.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Gevoeligheid: 105 dB
• Maximaal ingangsvermogen: 200 mW
• Vervorming: < 0,1% THD
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Akoestisch systeem: Halfopen

Connectiviteit
• Compatibel met:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 

Sony
• Extra connector: Er is een extra connector vereist 

voor oudere modellen van Nokia, Sony Ericsson en 
SAMSUNG. Neem contact op met de 
klantenservice op www.support.philips.com voor 
ondersteuning.

Accessoires
• 3,5mm-audiokabel
• Audiokabel: met microfoon en knop voor 

opnemen
• Adapterstekker: 3,5 - 6,3 mm
• Opbergetui
•
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