
 

 

Philips Fidelio
Słuchawki z mikrofonem

Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Nauszne
Luksusowe, dopasowujące się 
poduszki
Składane
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ajlepsza jakość i idealny dźwięk, 
dziekolwiek jesteś.
chawki Fidelio L2 z mikrofonem łączą najwyższe standardy dźwięku i wygodę, zapewniając pełną 

yjemność płynącą ze słuchania muzyki. Zostały umiejętnie zaprojektowane w taki sposób, aby 

skiwany dźwięk brzmiał naturalnie i był tak wierny oryginałowi, jak to tylko możliwe. Wyjątkowe 

konanie zapewnia trwałość i wygodę.

Zapewniają czysty dźwięk
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie
• Wysokiej jakości przetworniki neodymowe o optymalnej wentylacji
• Specjalnie skonstruowane aluminiowe elementy nauszne zapewniają precyzyjne odwzorowanie 

dźwięku
• Półotwarta konstrukcja akustyczna zapewnia naturalny dźwięk
• Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi 

dźwięku
• Kąt nachylenia głośników odpowiada naturalnemu ułożeniu ucha, co zapewnia przejrzystość 

dźwięku
• Doskonała izolacja szumów i przestrzenny dźwięk

Wyposażenie zapewniające łatwość korzystania
• Uniwersalny pilot, mikrofon, adapter 6,3 mm, pokrowiec



 Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza 
najwyższą jakość brzmienia — oddaje on 
charakter oryginalnych nagrań studyjnych 
wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). 
Ta bezkompromisowa jakość dźwięku jest 
najlepszym towarzyszem miłośników muzyki. 
Słuchawki Fidelio spełniają najostrzejsze 
standardy w zakresie jakości dźwięku. 
Niezależnie od tego, czy słuchasz kolekcji 
nagrań wysokiej rozdzielczości czy bardziej 
tradycyjnych źródeł dźwięku, wygładzenie 
wysokich częstotliwości i rozszerzenie ich 
zakresu powoduje, że dzięki słuchawkom z 
serii Fidelio słuchanie muzyki staje się bardziej 
przyjemne.

Wysokiej jakości przetwornik 40 mm

Przetworniki neodymowe oddają całą 
dynamikę muzyki. W środku znajduje się 
otwór, który podkreśla średnie i niskie 
częstotliwości oraz tworzy energię akustyczną 
zapewniającą bogate, a przy tym stonowane, 
brzmienie basów i przejrzystość pasm 
średnich. Przetworniki są również wyposażone 
w lekką cewkę, która w sprytny sposób 
sprawia, że zestaw dostosowuje się do tempa 
muzyki i zapewnia wysokiej jakości dźwięk.

Testowane przez inżynierów akustyki
Przetworniki zostały dokładnie przetestowane 
w celu zapewnienia doskonałej równowagi 
dźwięku.

Specjalnie skonstruowane aluminiowe 
elementy nauszne

Aluminiowe elementy nauszne zostały 
wyselekcjonowane ze względu na ich trwałość 
— redukują zbędne drgania i rezonans. Zostały 
zamontowane na warstwie specjalnego 
plastiku konstrukcyjnego, co sprawia, że 
słuchawki są bardziej stabilne. W efekcie 
skutecznie tłumią one drgania i zapewniają 
dokładny, wyrazisty dźwięk.

Doskonała izolacja szumów
Doskonała izolacja szumów bez utraty 
przestrzeni dźwięku.

Poduszki dopasowujące się do kształtu 
ucha

Każdy z materiałów użytych w słuchawkach 
Fidelio L2 został starannie dobrany z myślą o 
poprawie komfortu podczas słuchania muzyki. 
Luksusowe elementy nauszne „zapamiętujące” 
kształt ucha zapewniają ergonomiczne 
dopasowanie. Pianka nie tylko idealnie 
dostosuje się do kształtu ucha, ale również 

tworzy zabezpieczenie chroniące najlepsze 
przenoszenie tonów niskich i tłumiące 
niepożądane dźwięki otoczenia.

Wyjątkowa konstrukcja
Eleganckie wykonanie — aluminium, 
prawdziwa skóra, skóra proteinowa i tkanina.

Nachylony głośnik

Nachylony przetwornik dopasowuje się do 
naturalnego ułożenia ucha i przekazuje dźwięk 
wprost do kanału słuchowego. To pozwala 
znacznie ograniczyć liczbę zniekształceń, jakie 
powstają, gdy dźwięk odbija się od zewnętrznej 
części ucha. Poza tym zapewnia bardziej 
realistyczną scenę dźwiękową i większy 
komfort podczas słuchania.

Konstrukcja półotwarta

Konstrukcja półotwarta łączy w sobie 
zbalansowany, przejrzysty dźwięk, który 
cechuje konstrukcję otwartą, z głębokim 
brzmieniem basów i izolacją szumów 
charakteryzującymi konstrukcję zamkniętą. 
Słuchawki są wyposażone w plecioną, odporną 
akustycznie tkaninę wbudowaną w osłonę 
akustyczną w celu kontrolowania izolacji 
szumów, minimalizowania „wyciekania” 
dźwięku i tłumienia szumów otoczenia.
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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 6–40 000 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Czułość: 105 dB
• Maksymalna moc wejściowa: 200 mW
• Zniekształcenia: < 0,1% THD
• Średnica głośnika: 40 mm
• System akustyczny: Półotwarte

Możliwości połączeń
• Zgodność z:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
• Dodatkowe złącze: Dodatkowe złącze jest 

potrzebne w przypadku starszych modeli marek 
Nokia, Sony Ericsson i SAMSUNG. Aby uzyskać 
pomoc, wejdź na stronę www.support.philips.com 
i skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.

Akcesoria
• Przewód audio 3,5 mm
• Przewód audio: z mikrofonem i przyciskiem 

odbierania połączeń
• Wtyczka adaptera: 3,5–6,3 mm
• Etui do przechowywania
•
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