
 

 

Philips Fidelio
Pāri ausīm liekamās 
bezvadu austiņas

Trokšņu slāpēšana Pro+
Dabiska, līdzsvarota skaņa
Augstvērtīgs ādas dizains
38 stundu ilgs darbības laiks
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nu jūs vienmēr varētu atrasties īstajā vietā, lai klausītos iemīļoto mūziku? Izcili noregulēti 
ļruņi, lieliska aktīvā trokšņa slāpēšana un ērta valkāšana kopā veido lielisku klausīšanās 
i. Lai arī kur jūs būtu.

Detalizēta skaņa bez uzmanības novēršanas
• Philips Fidelio. Izstrādātas nepārspējamam sniegumam
• 40 mm skaļruņi. Dabiska, līdzsvarota skaņa
• Moderna hibrīda aktīvā trokšņa slāpēšana

Kvalitāte ik detaļā
• Izgatavots, lai klausītos. Ekskluzīvs dizains
• Atmiņas putu uzaušu spilveni. Vienmēr ideāli piemēroti
• Izsmalcināta Muirhead āda. Iegūta atbildīgā veidā
• Divkārši mikrofoni kristāldzidriem zvaniem. Borta balss kontrole

Nevainojamas visos veidos
• Skārienvadība. 38 stundas ilgs atskaņošanas laiks (ar ANC 32 stundas)*
• IS sensors. Noņemot austiņas, mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta
• Savienojiet ar jebkuru avotu. Ar bezvadu vai ar vadu
• Philips austiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi
• Savienošana pārī ar vienu pieskārienu. Google Fast Pair*



 Philips Fidelio

No skaņas līdz materiāliem šīs pāri ausīm 
liekamās bezvadu austiņas ar aizmugures skaņu 
ir izveidotas tā, lai jūs iedziļinātos mūzikā. 
Neatkarīgi no tā, kāds ir jūsu galvas izmērs vai 
forma, mīkstās atmiņas putu ausu un uzaušu 
starplikas cieši pieguļ, un, noņemot austiņas, 
mūzika tiek pārtraukta.

Dabiska, līdzsvarota skaņa

Lieliski noregulētie skaļruņi šajās Hi-Res Audio 
sertificētajās austiņās nodrošina skaisti 
līdzsvarotu skaņu neatkarīgi no tā, vai ANC ir 
ieslēgts vai izslēgts. Bass ir nepārspējami 
kompakts un spēcīgs. Vidējās frekvences ir 
pilnīgas un vienmērīgas. Augstajās frekvencēs 
dzirkstī detaļas.

Hibrīda aktīvā trokšņa slāpēšana

Klausieties nevainojamā skaļumā neatkarīgi no 
tā, kur jūs atrodaties. Adaptīvā trokšņu 
slāpēšana izmanto vienu ārējo mikrofonu un 
vienu iekšējo mikrofonu, kas filtrē nevēlamās 
skaņas, palīdzot jums iegremdēties mūzikā. 

Informētības režīms ļauj atgriezties atpakaļ 
pasaulē, kad tas nepieciešams.

Kristāldzidri zvani

Divi mikrofoni katrā uzausī koncentrējas uz 
jūsu balss skaņu, spēcīgi samazinot apkārtējās 
vides troksni. Pilnībā integrētais Google Palīgs 
un Alexa palīdz jums izveidot iecienītos 
atskaņojumu sarakstus, tiklīdz jūs to prasāt.

Skārienvadība

Pilna uzlāde sniedz jums vairāk nekā dienu ilgu 
mūzikas atskaņošanas laiku, un ātrā 15 minūšu 
uzlāde sniedz 6 stundu ilgu atskaņošanas laiku. 
Pastāv pieskāriena vadības ierīces mūzikai un 
zvaniem, kā arī uzaušu pogas, kas paredzētas 
ANC, kuras turklāt viegli salokāmas ērtākai 
glabāšanai.

Savienojiet ar jebkuru avotu

Pārliecinošā Bluetooth savienojamība ar AAC 
atbalstu iOS ierīcēm un aptX HD, kas 

paredzēta Android vai Windows, nodrošina 
labāko iespējamo skaņu straumēšanas laikā. 
Noņemamais kabelis ļauj pievienot klausīšanās 
augstas izšķirtspējas vadu aprīkojumu.

Philips austiņu lietotne

Philips austiņu lietotne ļauj jums pielāgot 
trokšņu slāpēšanas līmeni, pārslēdzoties starp 
iepriekš iestatītajiem ANC režīmiem. Tajā ir arī 
paredzēts izlīdzinātājs, un jūs varat izmantot 
lietotni, lai kontrolētu jūsu straumēto mūziku 
vai iegūtu informāciju par dziesmām.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair ļauj savienot pārī austiņas ar 
saderīgu Android ierīci ar vienu pieskārienu. 
Kad austiņas atrodas Android ierīces tuvumā, 
jums tiek automātiski prasīts, vai vēlaties 
savienot pārī.
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Skaņa
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Skaļruņa diametrs: 40 mm
• Jutība: 103 dB (1 kHz)
• Frekvenču diapazons: 7–40 000 Hz
• Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
• Hi-Res audio
• Skaļruņa tips: Dinamisks

ANC funkcijas
• ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)
• ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro+
• Informētības režīms
• Adaptīvā ANC
• Mikrofons, paredzēts ANC: 4 mikr.

Telekomunikācija
• Mikrofons zvanam: 2 mikrofoni
• ENC mikrofons

Savienojamība
• Bluetooth versija: 5,1
• Atbalstītais kodekss: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
• Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
• Atvienojams vads
• Bezvadu pārraides veids: Bluetooth
• Daudzpunktu savienojums
• Bezvadu
• Austiņu ligzda: 2,5 mm

Lietošanas komforts
• Andriod fast pair
• Automātiska pauze (IS sensors)
• Lietotnes Philips Headphones atbalsts
• Iespējama aparātprogrammatūras atjaunināšana
• Automātiska izslēgšanās
• Skaļuma vadība
• Vadības ierīču veids: Pieskāriens

Dizains
• Krāsa: Melna
• Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
• Salokāma konstrukcija: Sekls
• Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
• Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija
• Auss savienojuma materiāls: Mākslīgā āda

Strāvas padeve
• Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 32 st.*

• Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 38 st.*
• Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs 

(iebūvēts)
• Akumulatora jauda (austiņas): 800 mAh
• Sarunu laiks: 38 st.
• Uzlādēšanas laiks: 2 st.
• Ātrās uzlādes laiks: 15 minūšu uzlāde 6 stundu 

darbībai
• Bateriju skaits: 3 gab.
• Akumulatoru svars (kopā): 10,1 g
• Uzlādējams

Balss palīgs
• Balss palīga atbalsts
• Balss palīga aktivizēšana: Instrukcija
• Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs

Piederumi
• Audio vads: 2,5–3,5 mm stereo kabelis, 1,2 m garš
• Uzlādes vads: USB-C kabelis, 500 mm
• Iekļauti adapteri: Lidmašīnas adapteris
• Citi: 1 gab. cieta soma pārnēsāšanai
• Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

19 x 20,35 x 5,15 cm
• Svars: 0,36 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

20,9 x 21,67 x 7,69 cm
• EAN: 48 95229 10839 4
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Bruto svars: 1,068 kg
• Neto svars: 0,387 kg
• Taras svars: 0,681 kg
• Iesaiņojuma veids: Kārba
• Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Outer carton (L x W x H): 25,4 x 22,8 x 26 cm
• Bruto svars: 3,655 kg
• Taras svars: 2,494 kg
• Neto svars: 1,161 kg
• GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC
• UPC: 8 40063 20164 4
•
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* Google ir uzņēmuma “Google LLC” preču zīme. Google Fast Pair nav 
pieejams dažās valodās un valstīs.

* Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni 
un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

http://www.philips.com

