
 

 

Philips Fidelio
Trådlösa over-ear-
hörlurar

Brusreducering Pro+
Naturligt, balanserat ljud
Högkvalitativ läderdesign
38 timmars speltid
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nk om du alltid var på den perfekta platsen för att lyssna på din favoritmusik? Perfekt 
tällda element, utmärkt aktiv brusreducering och rätt passform i kombination för att 
pa den perfekta lyssningsmiljön. Var du än är.

Tydligt ljud. Inga störningar
• Philips Fidelio. Konstruerad för enastående prestanda
• 40 mm element. Naturligt, balanserat ljud
• Avancerad hybridteknik för aktiv brusreducering

Kvalitet in i minsta detalj
• Utformad för att lyssna. Förstklassig design
• Öronkuddar i formbart skum. Alltid perfekt passform
• Lyxigt skotskt Muirhead-läder. Hållbart framtaget.
• Dubbla mikrofoner för kristallklara samtal. Inbyggd röststyrning

Sömlös på alla sätt
• Pekkontroller. 38 timmars speltid (32 timmar med ANC)*
• IR-sensor. Musiken pausas när du tar av hörlurarna
• Anslut till valfri källa. Trådlöst eller trådbundet
• Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
• Ihopparning med en knapptryckning. Google Fast Pair*



 Philips Fidelio

Från ljud till material är de här trådlösa over-
ear-hörlurarna med sluten baksida utformade 
för att låta dig uppslukas av musiken. Oavsett 
ditt huvuds storlek och form sitter de mjuka 
öronkåporna av formbart skum tätt, och 
musiken pausas om du tar av dig hörlurarna.

Naturligt, balanserat ljud

De perfekt justerade elementen i de här 
hörlurarna med högupplöst ljud ger vackert 
balanserat ljud – oavsett om ANC är på eller 
av. Basen är tät och effektfull utan att ta över. 
Mellanfrekvenserna är fylliga och jämna. De 
höga frekvenserna har gnistrande detaljer.

Hybridteknik för aktiv brusreducering

Lyssna med perfekt volym – var du än är. 
Adaptiv brusreducering med en extern och en 
intern mikrofon filtrerar bort oönskade ljud, så 
att du kan uppslukas av musiken. Med 
medvetenhetsläget kan du släppa in omvärlden 
igen när du behöver det.

Kristallklara samtal

Två mikrofoner i varje öronkåpa fokuserar på 
ljudet av din röst och minskar dramatiskt 
bruset omkring dig. Med den helt integrerade 
Google-assistenten och Alexa kan du snabbt be 
om dina favoritspellistor.

Pekkontroller

En fullständig laddning ger dig mer än en dag 
med musik och en snabbladdning på 15 minuter 
ger dig 6 timmars speltid. Det finns 
pekkontroller för musik och samtal, samt 
knappar för ANC på öronkåporna, vilka även 
kan vikas platt för enkel förvaring.

Anslut till valfri källa

Stabil Bluetooth-anslutning med AAC-stöd för 
iOS-enheter och aptX HD för Android eller 
Windows ger bästa möjliga ljud vid strömning. 
Med den löstagbara kabeln kan du ansluta till 
högupplöst utrustning för trådbunden lyssning.

Philips Headphones-app.

Med Philips Headphones-appen kan du justera 
nivån på brusreduceringen genom att växla 
mellan förinställda ANC-lägen. Den har även 
en särskild equalizer och du kan använda appen 
för att styra musiken du strömmar eller få 
åtkomst till låtinformation.

Google Fast Pair*

Med Google Fast Pair kan du para ihop 
hörlurarna med en kompatibel Android-enhet 
med en enda tryckning. När hörlurarna är 
placerade i närheten av Android-enheten får 
du automatiskt en fråga om du vill ansluta.

Utformad för att lyssna

Lätt aluminium och Muirhead-läder med 
ansvarsfullt ursprung gör att de här trådlösa 
hörlurarna känns lika förstklassiga som ljudet. 
Öronkåpornas aluminiumringar är i matt 
satinsvart med präglad Philips Fidelio-
märkning. Musiken pausas automatiskt när du 
tar av dig hörlurarna.
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Ljud
• Impedans: 16 ohm
• Högtalardiameter: 40 mm
• Känslighet: 103 dB (1 000 Hz)
• Frekvensomfång: 7–40 000 Hz
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Högupplöst ljud
• Högtalar-typ: Dynamisk

ANC-funktioner
• ANC (aktiv brusreducering)
• ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro+
• Medvetenhetsläge
• Adaptiv ANC
• Mikrofon för ANC: 4 mikrofoner

Telekommunikation
• Mikrofon för samtal: 2 mikrofoner
• ENC-mikrofon

Anslutningar
• Bluetooth-version: 5,1
• Codec som stöds: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Löstagbar kabel
• Typ av trådlös överföring: Bluetooth
• Flerpunktsanslutning
• Trådlös
• Hörlursuttag: 2,5 mm

Bekvämlighet
• Snabbparkoppling för Android
• Autopaus (IR-sensor)
• Philips Headphones-appsupport
• Det går att uppdatera inbyggd programvara
• Automatisk avstängning
• Volymkontroll
• Typ av kontroller: Vidrör

Design
• Färg: Svart
• Bärstil: Hörlurar med huvudband
• Ihopvikbara: Platt
• Öronpassform: Over-ear
• Kåptyp: Sluten baksida
• Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder

Effekt
• Musikuppspelningstid (ANC på): 32 timmar*

• Musikuppspelningstid (ANC av): 38 timmar*
• Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
• Batterikapacitet (hörlurar): 800 mAh
• Samtalstid: 38 timmar
• Laddningstid: 2 tim
• Snabb uppladdning: 15 min för 6 timmar
• Antal batterier: 3 delar
• Batterivikt (total): 10,1 g
• Laddningsbar

Röstassistent
• Stöd för röstassistent
• Aktivering av röstassistent: Manuell
• Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google 

Assistent

Tillbehör
• Ljudkabel: 2,5–3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
• Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
• Adaptrar som medföljer: Flygplansadapter
• Övrigt: 1 hård bärväska
• Snabbstartguide

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

19 x 20,35 x 5,15 cm
• Vikt: 0,36 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

20,9 x 21,67 x 7,69 cm
• EAN: 48 95229 10839 4
• Antal produkter som medföljer: 1
• Bruttovikt: 1,068 kg
• Nettovikt: 0,387 kg
• Taravikt: 0,681 kg
• Förpackningstyp: Låda
• Typ av hyllplacering: Hängande

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Yttre kartong (L x B x H): 25,4 x 22,8 x 26 cm
• Bruttovikt: 3,655 kg
• Taravikt: 2,494 kg
• Nettovikt: 1,161 kg
• GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC
• UPC: 8 40063 20164 4
•
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* Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Google Fast Pair 
är inte tillgängligt på vissa språk eller i vissa länder.

* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende 
på användningsförhållanden.

http://www.philips.com

