
 

 

Philips Fidelio
Auscultadores com 
microfone

Áudio de alta resolução
Over-ear
Protecções em espuma de 
memória deluxe
Totalmente dobrável
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ama. Para onde quer que vá.
 auscultadores Fidelio L2 com microfone combinam os padrões mais elevados de som e 
nforto para uma experiência de audição autêntica. Fabricados habilmente para um som natural, 
 fiel ao original quanto possível. Construídos com elegância para um conforto duradouro.

Sintonizados para a nitidez
• Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura
• Diafragmas em neodímio com saídas perfeitas de alta definição
• Protecções para os ouvidos concebidas em alumínio para precisão acústica
• Arquitectura posterior acústica semi-aberta para um som natural
• Altifalantes testados cuidadosamente para o melhor equilíbrio de som
• Altifalantes inclinados segundo o ângulo natural dos ouvidos para nitidez
• Isolamento de ruído excelente e experiência de audição ampla

Equipados para a comodidade
• Comando universal, microfone, adaptador de 6,3 mm e bolsa

Concebidos p/ o conforto
• Almofadas em espuma de memória concebidos para uma adaptação ergonómica

Preparados para a qualidade
• Materiais topo de gama, incluindo alumínio e pele de boa qualidade



 Áudio de alta resolução

O áudio de alta resolução oferece o melhor 
em desempenho de áudio, reproduzindo 
gravações originais de estúdio mais fielmente 
do que os formatos de CD de 16 bits/
44,1 kHz. Esta qualidade de áudio sem 
cedências torna o áudio de alta resolução na 
melhor companhia para os amantes de música. 
Os auscultadores Fidelio cumprem os 
exigentes padrões necessários para o selo de 
qualidade de áudio de alta resolução. Quer 
esteja a desfrutar da sua colecção de alta 
resolução ou de uma fonte de música mais 
tradicional, as altas frequências alargadas e 
suaves da gama de auscultadores Fidelio ajudá-
lo-ão a aproveitar mais a sua música.

Diafragma de 40 mm de alta definição

Os diafragmas em neodímio respondem a 
todas as dinâmicas da sua música. O design 
inclui uma saída no centro que realça as 
frequências centrais e baixas, fornecendo a 
energia acústica que proporciona graves mais 
amplos, mas controlados e uma gama média 
transparente. Os diafragmas também dispõem 
de uma bobina de voz leve que confere ao 
sistema uma resposta rápida para combinar 
com o ritmo da sua música e fornece um som 
de alta definição.

Testado por técnicos acústicos
Os altifalantes são testados cuidadosamente 
para o melhor equilíbrio de som.

Protecções para os ouvidos concebidas 
em alumínio

As protecções para os ouvidos em alumínio 
seleccionadas pela sua resistência reduzem a 
vibração e a ressonância indesejadas. Estas são 
montadas numa camada de plástico concebida 
para tornar estes auscultadores ainda mais 
estáveis. Consequentemente, estes 
amortecem as vibrações com a maior eficácia 
possível para um som preciso e eficaz.

Isolamento de ruído excelente
Isolamento de ruído excelente, conservando a 
experiência espacial da música.

Almofadado em espuma de memória

Todos os materiais utilizados para os Fidelio L2 
foram seleccionados cuidadosamente para um 
conforto de audição prolongado. As almofadas 
em espuma de memória deluxe proporcionam 
uma adaptação ergonómica. Para além da 
espuma se moldar autonomamente ao formato 
do seu ouvido de forma perfeita, esta também 
forma uma vedação que mantém a melhor 

resposta de graves e reduz os ruídos 
exteriores indesejados.

Design topo de gama
Design topo de gama em alumínio, pele 
verdadeira, pele sintética e tecido.

Altifalante pré-inclinado

Um diafragma pré-inclinado de acordo com o 
ângulo natural da orelha direcciona o som 
directamente para o canal auditivo. Isto 
significa uma redução das alterações de timbre, 
que podem ocorrer quando o som é reflectido 
no ouvido externo; um ambiente sonoro mais 
realista e um maior conforto.

Design posterior semi-aberto

O design posterior semi-aberto combina o 
som equilibrado e transparente de um painel 
posterior aberto com os graves profundos e o 
isolamento de ruído esperado de um painel 
posterior totalmente fechado. Este inclui um 
tecido de malha fina acusticamente resistente 
incorporado nas grelhas acústicas para um 
isolamento de ruído controlado, fugas mínimas 
de som e menor ruído ambiente.
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Som
• Frequência de resposta: 6 - 40 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Sensibilidade: 105 dB
• Entrada máxima de corrente: 200 mW
• Distorção: < 0,1% THD
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Sistema acústico: Semi-abertos

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

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
• Conector extra: É necessário um conector extra 

para modelos anteriores da Nokia, Sony Ericsson e 
SAMSUNG. Contacte a equipa de Apoio ao 
Cliente em www.support.philips.com para obter 
ajuda.

Acessórios
• Cabo de áudio de 3,5 mm
• Cabo áudio: com microfone e botão para atender
• Ficha adaptadora: 3,5 - 6,3 mm
• Bolsa para arrumação
•
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