
 

 

Philips Fidelio
Nauszne słuchawki 
bezprzewodowe

Redukcja szumów Pro+
Naturalny, zrównoważony 
dźwięk
Doskonałe skórzane wzornictwo
38 godzin odtwarzania
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ięki tym słuchawkom możesz słuchać swojej ulubionej muzyki zawsze w idealnych warunkach! 

skonale dostrojone przetworniki, niesamowita funkcja aktywnej redukcji szumów i odpowiednie 

pasowanie tworzą perfekcyjną muzyczną przestrzeń bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Szczegółowy dźwięk bez zakłóceń
• Philips Fidelio — zaprojektowane z myślą o wyjątkowej jakości
• Przetworniki 40 mm; naturalny, zrównoważony dźwięk
• Najnowocześniejsza hybrydowa aktywna redukcja szumów

Jakość w każdym szczególe
• Stworzone do słuchania; doskonałe wzornictwo
• Poduszki nauszników z pianki dopasowującej się do kształtu ucha — zawsze idealnie 

dopasowane
• Wspaniała skóra Muirhead pozyskiwana w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego 

rozwoju
• Dwa mikrofony zapewniające krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów; wbudowane 

sterowanie głosowe

Bezproblemowe — zawsze i wszędzie
• Sterowanie dotykowe, 38 godzin odtwarzania (32 z włączoną funkcją ANC)*
• Czujnik podczerwieni — po zdjęciu słuchawek odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane



 Philips Fidelio

Od dźwięku po materiały — te 
bezprzewodowe słuchawki nauszne z 
zamkniętą tylną obudową zostały 
zaprojektowane z myślą o imersji. Niezależnie 
od wielkości głowy, poduszki nauszne z pianki 
zapamiętującej kształt są idealnie dopasowane, 
a muzyka wyłącza się po zdjęciu słuchawek.

Naturalny, zrównoważony dźwięk

Idealnie dostrojone przetworniki w 
słuchawkach z certyfikatem Hi-Res Audio 
zapewniają piękny i zrównoważony dźwięk 
niezależnie od tego, czy funkcja ANC jest 
włączona. Basy są zwarte i pełne, ale nie 
nadmiernie dominujące. Tony średnie są 
gładkie, a tony wysokie wyraźne.

Hybrydowa aktywna redukcja szumów

Uzyskaj doskonałą głośność w każdym 
otoczeniu. Adaptacyjna redukcja szumów 
wykorzystuje mikrofon zewnętrzny i 
wewnętrzny do filtrowania hałasu, 
umożliwiając zanurzenie się w muzyce. Tryb 

Awareness daje możliwość przywrócenia 
dźwięków otoczenia, kiedy tego chcesz.

Krystalicznie czyste połączenia

Dwa mikrofony w każdej słuchawce skupiają 
się na brzmieniu głosu, znacząco redukując 
hałas otoczenia. W pełni zintegrowany 
Asystent Google i Alexa pomagają włączyć 
ulubioną listę odtwarzania w dowolnym 
momencie.

Dotykowe elementy sterujące

Pełne naładowanie wystarcza na ponad dzień 
słuchania muzyki, a szybkie, 15-minutowe 
ładowanie umożliwia słuchanie przez 6 godzin. 
Słuchawki mają sterowanie dotykowe do 
muzyki i połączeń, a także przyciski ANC na 
nausznikach, które są składane, co ułatwia 
przechowywanie.

Podłączanie do dowolnego źródła

Solidna łączność Bluetooth z obsługą standardu 
AAC dla urządzeń z systemem iOS i aptX HD 

dla systemu Android lub Windows zapewnia 
najlepszą możliwą jakość dźwięku podczas 
przesyłania strumieniowego. Odłączany 
przewód umożliwia podłączenie do sprzętu o 
wysokiej rozdzielczości.

Aplikacja Philips Headphones

Aplikacja Philips Headphones umożliwia 
spersonalizowanie poziomu redukcji szumów i 
przełączanie między trybami ANC. Ma 
dedykowany korektor, umożliwia sterowanie 
muzyką podczas przesyłania strumieniowego i 
zapewnia dostęp do informacji o utworze.

Funkcja Google Fast Pair*

Funkcja Google Fast Pair umożliwia 
sparowanie słuchawek ze zgodnym 
urządzeniem z systemem Android za pomocą 
jednego przycisku. Po umieszczeniu słuchawek 
w pobliżu urządzenia z systemem Android 
zostanie automatycznie wyświetlony monit o 
nawiązanie połączenia.
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Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Redukcja szumów Pro+ Naturalny, zrównoważony dźwięk, Doskonałe skórzane wzornictwo, 38 godzin od-
twarzania
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Dźwięk
• Impedancja: 16 Ohm
• Średnica głośnika: 40 mm
• Czułość: 103 dB (1 kHz)
• Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Funkcje ANC
• ANC (aktywna redukcja szumów)
• Technologia ANC: Hybrydowa, ANC Pro+
• Tryb Awareness
• Adaptacyjna technologia ANC
• Mikrofon do ANC: 4 mikrofony

Telekomunikacja
• Mikrofon do rozmów: 2 mikrofony
• Mikrofon ENC

Możliwości połączeń
• Wersja Bluetooth: 5.1
• Obsługiwany kodek: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Odłączany przewód
• Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth
• Połączenie wielopunktowe
• Bezprzewodowy
• Gniazdo słuchawkowe: 2,5 mm

Udogodnienia
• Szybkie parowanie z urządzeniami Android
• Automatyczna pauza (czujnik podczerwieni)
• Obsługa aplikacji Philips Headphones
• Możliwa aktualizacja oprogramowania 

sprzętowego
• Automatyczne wyłączanie zasilania
• Regulacja głośności
• Typ elementów sterujących: Dotykowy

Wykończenie
• Kolor: Czarna
• Sposób noszenia: Opaska na głowę
• Składana konstrukcja: Płaski
• Dopasowanie do ucha: Nauszne
• Typ nausznika: Zamknięty-tylny
• Element łączący ucho: Skóra syntetyczna

Moc
• Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 32 godz.*
• Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 38 godz.*

• Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator 
litowo-polimerowy (wbudowany)

• Pojemność akumulatora (słuchawki): 800 mAh
• Czas rozmów: 38 godz.
• Czas ładowania: 2 godz.
• Szybki czas ładowania: 15 minut dla 6 godzin
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
• Waga akumulatora (całkowita): 10,1 g
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Asystent głosowy
• Obsługa asystenta głosowego
• Aktywacja asystenta głosowego: Ręczna
• Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, 

Asystent Google

Akcesoria
• Przewód audio: Stereofoniczny przewód 2,5–3,5 

mm, dł.= 1,2 m
• Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm
• Zasilacz w zestawie: Adapter samolotowy
• Inne: 1 twardy futerał
• Skrócona instrukcja obsługi

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

19 x 20,35 x 5,15 cm
• Waga: 0,36 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

20,9 x 21,67 x 7,69 cm
• EAN: 48 95229 10839 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Waga brutto: 1,068 kg
• Waga netto: 0,387 kg
• Waga opakowania: 0,681 kg
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

25,4 x 22,8 x 26 cm
• Waga brutto: 3,655 kg
• Waga opakowania: 2,494 kg
• Waga netto: 1,161 kg
• GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC
• UPC: 8 40063 20164 4
•
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* Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Funkcja Google 
Fast Pair nie jest dostępna w niektórych językach i krajach.

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się 
różnić w zależności od warunków stosowania.

http://www.philips.com

