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หูฟงท่ีมีไมโครโฟน

เสียงความละเอียดสูง
แบบครอบหู
แผนรองหูฟงเมมโมรี่โฟมสุดหรู
พับไดแบบแบนราบ
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ุกที่ที่ตองการ

elio L2 
งมีไมโครโฟนท่ีผสานมาตรฐานระดับสูงสุดดานเสียงเพลงและความสบายไวดวยกันเพ่ือประสบการณการฟงอย
ทจริง ดวยวิศกรรมท่ีมีความเช่ียวชาญเพ่ือใหไดเสียงท่ีตรงตามเสียงตนฉบับมากท่ีสุด 

รสรางสรรคท่ีประณีตเพ่ือความสบายแสนยาวนาน

ปรับแตงเพื่อความชัดเจน
• เสียงความละเอียดสูงจะใหเสียงเพลงที่ใสที่สุด
• ไดรเวอรลําโพงนีโอไดเนียมที่มีชองลมปรับแตงพิเศษสําหรับความละเอียดสูง
• ที่ครอบหูอลูมิเนียมโครงสรางพิเศษเพื่อความคมชัดของเสียง
• โครงสรางดานหลังแบบกึ่งเปดเสียง เพื่อใหได เสียงที่เปนธรรมชาติ
• ลําโพงที่ผานการทดสอบอยางระมัดระวัง เพื่อสมด ุลเสียงที่ดีที่สุด
• ลําโพงจะเอนตามองศาธรรมชาติของหูเพื่อความชัดเจน
• การขจัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูงและประสบการณ การฟงที่อลังการ
ครบครันเพื่อความสะดวก
• รีโมทคอนโทรลอเนกประสงค, ไมโครโฟน, อะแดปเตอร 6.3 มม. และกระเปา
ออกแบบโครงสรางเพื่อความสบาย
• แผนรองหูฟงเมมโมรี่โฟม ไดรับการออกแบบมาใหเขากับหลักสรีรศาสตร
สรางสรรคเพื่อคุณภาพ
• วัสดุคุณภาพพรีเมียม ทั้งอลูมิเนียมและหนังอยางดี



 เสียงความละเอียดสูง

เสียงความละเอียดสูงมอบคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด 
ใหคุณภาพเสียงเมื่อเลนบันทึกเสียงสตูดิโอตนฉ
บับสมบูรณมากขึ้นจากรูปแบบ CD 16bit/
44.1kHz 
คุณภาพที่ไมผิดเพี้ยนนี้ทําใหเสียงความละเอียด
สูงเปนคูหูเสียงที่ดีที่สุดสําหรับผูที่รักการฟงเพลง 
หูฟง Fidelio 
สอดคลองกับมาตรฐานเครงครัดที่จําเปนตอตรา
ประทับเสียงความละเอียดสูง 
ไมวาจะเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงความล
ะเอียดสูงของคุณหรือจากแหลงเพลงดั้งเดิม 
ชวงความถี่สูงขยายเพิ่มเติมที่ละเอียดของหูฟ ัง 
Fidelio 
จะชวยใหคุณไดมากขึ้นจากเพลงของคุณ

ไดรเวอรความละเอียดสูง 40 มม.

ไดรเวอรนีโอไดเนียมตอบรับไดทุกไดนามิคขอ
งบทเพลงของคุณ 
โดยรูปทรงที่มีชองลมอยูตรงกลาง 
ซึ่งจะชวยเนนความถี่กลางและความถี่ต่ํา 
ชวยสรางพลังงานเสียงที่นํามาซ่ึงเสียงเบสที่ไดรั
บการขยายแตก็ยังคงมีเสียงกลางที่โปรงใส 
ไดรเวอรนี้ยังประกอบไปดวยคอยลเสียงน้ําหนัก
เบาซึ่งชวยใหระบบสามารถตอบสนองตอจังหวะ
เสียงเพลงของคุณและสรางเสียงความละเอียดสู
งไดอยางรวดเร็ว

การทดสอบของวิศวกรเสียง
ลําโพงไดรับการทดสอบอยางระมัดระวัง 
เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด

ที่ครอบหูอลูมิเนียมโครงสรางพิเศษ

ที่ครอบหูอลูมิเนียมซึ่งผานการคัดเลือกแลวว าแ
ข็งแกรงและชวยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงส
ะทอนที่ไมตองการได 
ที่ครอบหูจะถูกติดตั้งไวบนชั้นของพลาสติกวิศว
กรรมเพื่อใหหูฟงมีความทนทานมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งผลลัพธที่ไดคือการกําจัดแรงสั่นสะเทือนไดอ
ยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อเสียงที่คมชัดและสมจริง

การขจัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง
การขจัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูงโดยที่ยังคง
รักษาประสบการณทางดนตรีแบบมีมิติเอาไว

แผนรองหูฟงเมมโมรี่โฟม

ทุกวัสดุที่ใชใน Fidelio L2 
ไดผานการคัดเลือกอยางระมัดระวัง 
เพื่อความสบายในการฟงอยางยาวนาน 
แผนรองหูฟงเมมโมรี่โฟมเกรดสูงซ่ึงเขากับหล ัก
สรีรศาสตร 
ไมเพียงตัวโฟมที่เขากับรูปทรงของหูคุณไดอย า
งสมบูรณ 
แตโฟมจะทําหนาที่เปนผนึกซึ่งรักษาเสียงเบสเ

อาไวรวมทั้งลดเสียงรบกวนที่ไมตองการจากรอ
บขาง

การออกแบบระดับพรีเมียม
การออกแบบระดับพรีเมียมดวยอะลูมิเนียม, 
หนังแท, Protein Leather และผา

ลําโพงเอน

ไดรเวอรแบบเอนตรงกับองศาธรรมชาติของใบ
หู ชวยใหเสียงถูกสงตรงเขาชองหูโดยตรง 
ซึ่งหมายถึงเสียงสะทอนซึ่งเกิดขึ้นจากการปะทะ
กับหูชั้นนอกจะลดนอยลงมาก 
ในขณะที่ใหเวทีเสียงที่สมจริงและความสบายที่
มากยิ่งขึ้น

การออกแบบดานหลังแบบกึ่งเปด

การออกแบบดานหลังแบบกึ่งเปด 
เปนการผสมผสานเสียงที่สมดุลและโปรงใสของ
การเปดดานหลัง 
พรอมกับเสียงเบสที่ลึกและการขจัดเสียงรบกวน
ที่ควรจะเกิดขึ้นจากดานหลังที่ปดสนิท 
โดยจะประกอบไปดวยผาที่ทออยางละเอียด 
สามารถตานทานเสียงได 
และติดไวกับตะแกรงเสียงเพื่อควบคุมการขจัดเ
สียงรบกวน 
ลดการรั่วไหลของเสียงและลดเสียงรบกวนจากร
อบขาง
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ไฮไลต
หูฟงท่ีมีไมโครโฟน
เสียงความละเอียดสูง แบบครอบหู, แผนรองหูฟงเมมโมรี่โฟมสุดหรู, พับไดแบบแบนราบ
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ขนาดบรรจุภัณฑ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

19.5 x 24 x 10.2 ซม.
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

7.7 x 9.4 x 4.0 นิ้ว
• น้ําหนักสุทธิ: 0.353 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.778 lb
• น้ําหนักสุทธิ: 0.689 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.519 lb
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.336 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.741 lb
• EAN: 87 12581 69071 7
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ
• ชนิดของช้ันวาง: ทั้งสอง
ดานนอกกลอง
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

21.9 x 20.4 x 26 ซม.
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

8.6 x 8.0 x 10.2 นิ้ว
• น้ําหนักสุทธิ: 0.706 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.556 lb
• น้ําหนักสุทธิ: 1.531 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 3.375 lb
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.825 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 1.819 lb

• GTIN: 1 87 12581 69071 4
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 2
เสียง
• การตอบสนองตอความถี่: 6 - 40 000 เฮิรตซ
• ความตานทาน: 16 โอหม
• ความไว: 105 dB
• กําลังไฟฟาสูงสุด: 200 mW
• ความผิดเพี้ยน: < 0.1% THD
• เสนผานศูนยกลางของลําโพง: 40 มม.
• ระบบเสียง: กึ่งเปด
การเชื่อมตอ
• สามารถใชรวมกับ:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

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

• หัวเสียบพิเศษ: ตองมีหัวเสียบพิเศษ 
เพื่อใชงานกับโทรศัพท Nokia, Sony Ericsson และ 
SAMSUNG รุนเกา 
โปรดติดตอทีมของศูนยดูแลลูกคาที่ 
www.support.philips.com สําหรับความชวยเหลือ

อุปกรณเสริม
• สายสัญญาณเสียง 3.5 มม.: ใช
• สายสัญญาณเสียง: พรอมไมโครโฟนและปุมรับสาย
• ปลั๊กอะแดปเตอร: 3.5 - 6.3 มม.
• กระเปาสําหรับจัดเก็บ: ใช
•
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รายละเอียดเฉพาะ
หูฟงท่ีมีไมโครโฟน
เสียงความละเอียดสูง แบบครอบหู, แผนรองหูฟงเมมโมรี่โฟมสุดหรู, พับไดแบบแบนราบ
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