
 

 

„Philips“ Fidelio
Ant ausų dedamos belaidės 
ausinės

„Noise Cancellation Pro+“
Tikroviškas, subalansuotas garsas
Aukštos kokybės odinis dizainas
Veikia 38 val.
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ijauskite į muziką. Bet kur.
 jeigu negalite visada būti vietoje, kuri tobulai tiktų mėgstamai muzikai klausyti? Puikiai 
derinti garsiakalbiai, tobulas aktyvaus triukšmo šalinimas ir patogumas užsidėjus dera 
pusavyje, kad klausymosi aplinka būtų tobula. Kad ir kur būtumėte.

Detalus garsas, jokio blaškymo
• „Philips Fidelio“. Sukurta išskirtiniam veikimui
• 40 mm garsiakalbiai. Tikroviškas, subalansuotas garsas
• Moderniausias hibridinis aktyvaus triukšmo šalinimas

Kokybė kiekvienoje detalėje
• Sukurta klausymui. Aukščiausios klasės dizainas
• Ausų gaubtelių pagalvėlės iš „atminties putų“. Visada tobulai tinka
• Prabangi „Muirhead“ oda. Atsakingai gaunama
• Du mikrofonai itin aiškiems skambučiams. Integruotas valdymas balsu

Vientisumas visais aspektais
• Jutikliniai valdikliai. Veikia 38 val. (32 val. su ANC)*
• IR jutiklis. Muzika sustabdoma, kai nusiimate ausines
• Prijunkite prie bet kurio šaltinio. Laidiniu arba belaidžiu būdu
• „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikykite patirtį
• Siejimas vienu palietimu. „Google Fast Pair“*



 „Philips Fidelio“

Nuo garso iki medžiagų – šios belaidės, ant 
ausų dedamos, uždaros ausinės sukurtos taip, 
kad įsijaustumėte į muziką. Nesvarbu, kokio 
dydžio ar formos jūsų galva, minkštos 
„atminties putų“ ausų gaubtelių pagalvėlės gerai 
priglunda, o muzika sustabdoma nusiėmus 
ausines.

Tikroviškas, subalansuotas garsas

Šiose didelės skiriamosios gebos garso 
sertifikuotose ausinėse esantys tobulai 
suderinti garsiakalbiai skleidžia gerai 
subalansuotą garsą, tiek įjungus, tiek išjungus 
ANC. Žemieji garsai griežti ir stiprus, tačiau 
neperdėti. Vidutinio dažnio garsai pilni ir 
tolygūs. Aukštieji dažniai pilni detalių.

Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas

Klausykitės nepriekaištingu garsumu, kad ir kur 
būtumėte. Adaptyviajam triukšmo pašalinimui 
naudojamas vienas išorinis mikrofonas ir vienas 
vidinis mikrofonas, kad būtų išfiltruoti 

nepageidaujami garsai ir galėtumėte įsijausti. Su 
aplinkos garsų režimu prireikus grįšite į pasaulį.

Itin aiškūs skambučiai

Du mikrofonai kiekviename ausinės gaubtelyje 
yra nukreipti į jūsų balso garsą ir labai sumažina 
aplinkinio pasaulio keliamą triukšmą. Visiškai 
integruotas „Google Assistant“ ir „Alexa“ 
padės vos paprašius išsirinkti mėgstamus 
grojaraščius.

Jutikliniai mygtukai

Iki galo įkrovę muzikos klausysitės ilgiau nei 
dieną, o greitas 15 minučių įkrovimas suteikia 6 
val. grojimo. Ant plokščiai sulankstomų ausų 
gaubtelių, kad būtų paprasta laikyti, yra 
jutikliniai muzikos ir skambučių valdikliai bei 
ANC valdymo mygtukai.

Prijunkite prie bet kurio šaltinio

Nepertraukiamas „Bluetooth“ ryšys su AAC 
palaikymu „iOS“ prietaisams ir „aptX HD“ 

sistemoms „Android“ arba „Windows“ 
užtikrina geriausią įmanomą garsą transliuojant. 
Naudodami atjungiamą laidą, galite prijungti 
didelės skiriamosios gebos įrangą ir klausytis 
laidiniu būdu.

„Philips“ ausinių programa.

Su „Philips“ ausinių programa galėsite 
reguliuoti triukšmo pašalinimo lygį perjungdami 
iš anksto nustatytus ANC režimus. Joje taip pat 
yra specialus vienodintuvas, o programą galite 
naudoti norėdami valdyti transliuojamą muziką 
arba pasiekti dainų informaciją.

„Google Fast Pair“*

Su „Google Fast Pair“ susiesite ausines su 
suderinamu „Android“ prietaisu vienu 
palietimu. Ausinėms esant šalia „Android“ 
prietaiso, jūsų automatiškai paklaus, ar norite 
susieti.
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Garsas
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
• Jautrumas: 103 dB (1 kHz)
• Dažnių diapazonas: 7–40 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 20 mW
• Didelės raiškos garsas
• Garsiakalbio tipas: Dinaminis

ANC funkcijos
• ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
• ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro+“
• Aplinkos garsų režimas
• Adaptyvus ANC
• ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofonai

Telekomunikacijos
• Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 mikrofonai
• ENC mikrofonas

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 5,1
• Palaikomas kodekas: AAC, SBC, „aptx“, „aptx-

HD“
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• Nuimamas laidas
• Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
• Daugiataškis ryšys
• Bevielis ryšys
• Ausinių lizdas: 2,5 mm

Patogumas
• „Andriod“ greitasis siejimas
• Automatinis pristabdymas (IR jutiklis)
• „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
• Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
• Automatinis išsijungimas
• Garsumo reguliatorius
• Valdiklių tipas: Lietimas

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Dėvėjimo stilius: Ausinės
• Sulankstomas dizainas: Lygus
• Įdedamos į ausis: Ausis uždengiančios
• Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė
• Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda

Maitinimas
• Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 32 val.*

• Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 38 val.*
• Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų 

(integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (ausinės): 800 mAh
• Kalbėjimo laikas: 38 val.
• Įkrovimo laikas: 2 val.
• Greitojo įkrovimo trukmė: Įkrovus 15 min. veikia 6 

val.
• Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
• Akumuliatoriaus svoris (iš viso): 10,1 g
• Pakartotinai įkraunama

Pagalbinė balso programa
• Pagalbinės balso programos palaikymas
• Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
• Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple 

Siri“, „Google Assistant“

Priedai
• Garso laidas: 2,5–3,5 mm stereolaidas, ilgis = 1,2m
• Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
• Pridedami adapteriai: Adapteris lėktuvams
• Kita: 1 kietas nešiojimo dėklas
• Greitos pradžios vadovas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

19 x 20,35 x 5,15 cm
• Svoris: 0,36 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

20,9 x 21,67 x 7,69 cm
• EAN: 48 95229 10839 4
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Bendras svoris: 1,068 kg
• Grynasis svoris: 0,387 kg
• Pakuotės svoris: 0,681 kg
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Outer carton (L x W x H): 25,4 x 22,8 x 26 cm
• Bendras svoris: 3,655 kg
• Pakuotės svoris: 2,494 kg
• Grynasis svoris: 1,161 kg
• GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC
• UPC: 8 40063 20164 4
•
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* „Google“ yra „Google LLC“ prekių ženklas. „Google Fast Pair“ 
neveikia su kai kuriomis kalbomis ir kai kuriose šalyse.

* Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis 
priklausomai nuo naudojimo sąlygų.

http://www.philips.com

