
 

 

Philips Fidelio
Безжични слушалки с 
наушници върху цялото 
ухо

Шумопотискане Pro+
Естествен и балансиран звук
Първокласен кожен дизайн
38 часа време за 
възпроизвеждане
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отопете се в музиката. 
авсякъде.

и ако винаги можете да бъдете на идеалното място, за да слушате музиката, която обичате? 

ящно настроените мембрани, отличното активно шумопотискане и правилният размер се 

мбинират за създаване на перфектната среда за слушане. Където и да се намирате.

Детайлен звук без разсейване
• Philips Fidelio. Проектирани за изключителна ефективност
• 40 мм мембрани. Естествен и балансиран звук
• Съвременно хибридно активно шумопотискане

Качество във всеки детайл
• Изработени за слушане. Първокласен дизайн
• Възглавнички за уши от мемори пяна на наушниците. Винаги перфектно прилягане
• Разкошна кожа Muirhead. Отговорно предоставена
• Два микрофона за кристално ясни обаждания. Гласово управление в корпуса

Безпроблемни във всяко отношение
• Сензорно управление. 38 часа време на възпроизвеждане (32 часа с ANC)*
• IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите слушалките
• Свържете с всеки източник. Безжично или с кабел
• Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
• Сдвояване с едно докосване. Google Fast Pair*



 Philips Fidelio

От звука до материалите – тези безжични 
слушалки с наушници върху цялото ухо със 
затворен гръб са изработени, за да ви 
потопят дълбоко в музиката. Независимо от 
размера или формата на главата ви меките 
възглавнички за уши от мемори пяна на 
наушниците прилягат плътно, а музиката 
спира на пауза, когато свалите слушалките.

Естествен и балансиран звук

Перфектно настроените мембрани в тези 
сертифицирани с Hi-Res аудио слушалки 
предоставят красиво балансиран звук, 
независимо дали ANC е включено, или 
изключено. Басите са мощни и 
въздействащи, без да вземат превес над 
звука. Средните честоти са пълни и гладки. 
Високите честоти са богати на детайли.

Хибридно активно шумопотискане

Слушайте с перфектната сила на звука, 
където и да сте. Адаптивното 
шумопотискане използва един външен 
микрофон и един вътрешен микрофон за 
филтриране на нежеланите звуци, което ви 
позволява да се потопите. Awareness Mode 
ви позволява да включите звука на околния 
свят, когато имате нужда.

Кристално ясни обаждания

Два микрофона във всеки наушник се 
фокусират върху звука на гласа ви, което 
драматично намалява шума от околния свят. 
Напълно интегрираните Google Асистент и 
Alexa са готови да ви помогнат да изведете 
любимите си списъци за изпълнение, когато 
помолите за тях.

Сензорно управление

Едно пълно зареждане ви предоставя 
повече от ден музика, а бързо 15-минутно 

зареждане ви предоставя 6 часа време за 
възпроизвеждане. Има сензорно 
управление за музика и обаждания и бутони 
за ANC на наушниците, които се сгъват за 
лесно съхранение.

Свържете с всеки източник

Стабилна връзка чрез Bluetooth с 
поддръжка за AAC за iOS устройства и aptX 
HD за Android или Windows гарантира 
възможно най-добрия звук при поточно 
предаване. Сменяемият кабел ви позволява 
да се включвате към оборудване с висока 
разделителна способност за слушане чрез 
кабел.

Приложение Philips Headphones.

Приложението Philips Headphones ви 
позволява да регулирате нивата на 
шумопотискане, като превключвате между 
настроени ANC режими. Също така 
включва специализиран еквалайзер и 
можете да използвате приложението, за да 
управлявате музиката, която предавате 
поточно, или да получите достъп до 
информация за песни.
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Звук
• Импеданс: 16 ома
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм
• Чувствителност: 103 dB (1 kHz)
• Честотен обхват: 7 - 40 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 20 mW
• Hi-Res Audio
• Тип мембрана: Динамичен

ANC функции
• ANC (Активно шумопотискане)
• Технология ANC: Hybrid, ANC Pro+
• Awareness mode
• Адаптивно ANC
• Микрофон за ANC: 4 микрофона

Телекомуникация
• Микрофон за обаждания: 2 микрофона
• ENC микрофон

Възможности за свързване
• Версия на Bluetooth: 5.1
• Поддържан кодек: AAC, SBC, aptX, aptx-HD
• Максимален обхват: До 10 м
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Откачащ се кабел
• Вид безжично предаване: Bluetooth
• Multipoint свързване
• Безжични
• Гнездо за слушалки: 2,5 мм

Комфорт
• Android fast pair
• Автоматична пауза (IR сензор)
• Поддръжка за приложение Philips Headphones
• Възможно е актуализиране на фърмуера
• Автоматично изключване
• Регулиране на силата на звука
• Тип на органите за управление: Осезание

Дизайн
• Цвят: Черно
• Начин на носене: Лента за главата
• Сгъваема конструкция: Равно
• Прилягане на ушите: С наушници върху цялото 
ухо

• Тип наушници: Затворен гръб
• Материал на наушниците: Синтетична кожа

Захранване
• Време за възпроизвеждане на музика (с 
включено ANC): 32 ч*

• Време за възпроизвеждане на музика (с 
изключено ANC): 38 ч*

• Тип батерия (слушалки): Литиев полимер 
(вградена)

• Капацитет на батерията (слушалки): 800 mAh
• Време за разговор: 38 ч
• Време за зареждане: 2 ч
• Бързо време за зареждане: 15 мин за 6 ч
• Брой батерии: 3 бр.
• Тегло на батерията (Общо): 10,1 g
• Акумулаторна

Гласов асистент
• Поддръжка на гласовия асистент
• Активиране на гласовия асистент: Ръчен
• Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, 

Google Асистент

Аксесоари
• Аудио кабел: 2,5 – 3,5 мм стерео кабел, Д = 1,2 
м

• Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм
• Приложени адаптери: Адаптер за самолет
• Други: 1 бр. твърд калъф за носене
• Ръководство за бърз старт

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

19 x 20,35 x 5,15 см
• Тегло: 0,36 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

20,9 x 21,67 x 7,69 см
• EAN: 48 95229 10839 4
• Брой включени продукти: 1
• Бруто тегло: 1,068 кг
• Нето тегло: 0,387 кг
• Тегло на опаковката: 0,681 кг
• Тип опаковка: Кутия
• Начин на поставяне: Окачен

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 25,4 x 22,8 x 26 см
• Бруто тегло: 3,655 кг
• Тегло на опаковката: 2,494 кг
• Нето тегло: 1,161 кг
• GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC
• UPC: 8 40063 20164 4
•
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* Google е търговска марка на Google LLC. Google Fast Pair не се 
предлага за определени езици и държави.

* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е 
приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието 
на приложението.

http://www.philips.com

