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ěrnost a špičková kvalita.
chátka Philips Fidelio M1 kombinují to nejlepší v podání zvuku a komfortním nošení pro autentický 

žitek z hudby na cestách. Mistrné technické provedení zajišťuje dokonalou izolaci hluku v lehkém 

řitom odolném provedení, abyste si mohli vychutnat skutečný zvuk s vysokým rozlišením, ať už jste 

ekoli.

Zachyťte každý detail
• Vysoce výkonné neodymové reproduktory pro zvuk věrný originálu
• Akusticky uzavřená konstrukce pro nejlepší izolování hluku
• Bass Reflex System pro čisté, dynamické a vyvážené basy
• Akusticky utěsněná konstrukce udrží zvukové detaily uvnitř
• Dvojvrstvé mušle zkonstruované pro přesný zvuk
• Pečlivě testované reproduktory pro nejlépe vyvážený zvuk
• Kmitočtová charakteristika vyladěná pro požadavky náročných posluchačů

Navrženo pro dokonalý poslech
• Špičkové vzdušné náušníky a pěna s paměťovým efektem optimálně sednou

Kvalitní povrchová úprava pro vylepšený výkon
• Prvotřídní materiály, například hliník nebo jemná kůže
• Kabel z bezkyslíkaté mědi lemovaný textilií zajišťuje vysokou kvalitu signálu



 Akustické těsnění

Akustické těsnění je speciálně navržený 
blokovací pásek, který je vestavěný do vnitřní 
komory, aby zamezil zbytečnému úniku zvuku 
a zachoval zvukové detaily. Výsledkem je 
vynikající rozšíření basů.

Bass Reflex System (BRS)

Akusticky uzavřená konstrukce je vybavená 
technologií Bass Reflex System, která zahrnuje 
mušle se strategicky umístěnými průduchy. Ty 
regulují tlak zvuku ve vnitřní komoře a zajišťují 
membráně řízené prostředí pro optimální 
akustickou odezvu. V kombinaci s akustickým 
těsněním tak izoluje každý přirozený zvukový 
detail a poskytuje přesné a dynamické basy bez 
zhoršení čistoty zvuku.

Dvojvrstvé mušle

Dvojvrstvé mušle sluchátek M1 jsou 
zkonstruovány tak, aby snižovaly rezonanci a 
tlumily vibrace ve prospěch naprosto přesného 
a čistého zvuku, takže uslyšíte každý skvělý 
zvukový detail. Pevná, vrstvená konstrukce 
zaručuje odolnost a pohodlí a činí ze sluchátek 
M1 ideálního hudebního společníka na dlouhou 
dobu.

Reproduktory s vysokým rozlišením

Každý měnič reproduktoru je před spárováním 
pečlivě vybrán, vyladěn a testován, aby byl 
zaručen nejvyváženější přirozený zvuk. 40 mm 
měniče díky vysoce výkonným neodymovým 
magnetům poskytují zvuk s vysokým 
rozlišením v širokém dynamickém rozsahu a 
reprodukují i ty nejjemnější detaily.

Vyladěná kmitočtová charakteristika
Byl proveden rozsáhlý průzkum mezi 
náročnými milovníky hudby, aby se zjistily jejich 
poslechové preference – například jaké 
vyvážení zvukových vlastnosti upřednostňují. 
Naši odborníci na akustiku pak sluchátka 
Fidelio M1 vyladili tak, že brali v úvahu všechny 
drobné detaily, které ovlivňují, jak posluchači 
rozpoznávají zvuk, například jak ucho odráží 
zvuk a v reakci na to rezonuje. Díky tomu jsou 
sluchátka M1 zkonstruována tak, aby 
reprodukovala zvuk, který je co nejvěrnější 
originální nahrávce – včetně současných stylů 
nahrávání.

Špičkové vzdušné náušníky

Materiály použité pro sluchátka Fidelio M1 jsou 
pečlivě vybrány, aby zaručily pohodlí při 
dlouhém nošení a kvalitní zvukový výkon. 
Luxusní vzdušné náušníky z pěny s paměťovým 
efektem jsou navrženy tak, aby optimálně 
ergonomicky seděly. Nejen že se pěna 
dokonale vytvaruje podle tvaru uší, ale také 
uvnitř drží basové zvuky a brání pronikání 
okolního hluku zvenčí. Vnější polstrování – 
využívající vyvážený poměr textilie a materiálu 
Protein Leather – snižuje tlak na povrch uší a 
hromadění tepla, takže sluchátka M1 nabízejí 
výborné pohodlí a zvuk.
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Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 15–24 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Citlivost: 106 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Maximální příkon: 150 mW
• Zkreslení: <0,1 % celkového harmonického 

zkreslení (THD)
• WBCV: 111 mV

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Bezkyslíkatý kabel (1,1 m)
• Kompatibilní s: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Dodatečný 
konektor pro zařízení Sony Ericsson a starší 
modely zařízení NOKIA a SAMSUNG k dostání 
prostřednictvím zákaznické podpory.

Příslušenství
• Pouzdro pro skladování: Ano
• Audiokabel: s mikrofonem a tlačítkem pro příjem 

hovoru

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 25 x 8 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 7,7 x 9,8 x 3,1 palců
• Čistá hmotnost: 0,205 kg
• Čistá hmotnost: 0,452 lb

• Hrubá hmotnost: 0,66 kg
• Hrubá hmotnost: 1,455 lb
• Hmotnost obalu: 0,455 kg
• Hmotnost obalu: 1,003 lb
• EAN: 69 23410 71581 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 20 x 16,9 x 26,5 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 7,9 x 6,7 x 10,4 palců
• Čistá hmotnost: 0,41 kg
• Čistá hmotnost: 0,904 lb
• Hrubá hmotnost: 1,542 kg
• Hrubá hmotnost: 3,399 lb
• Hmotnost obalu: 1,132 kg
• Hmotnost obalu: 2,496 lb
• GTIN: 1 69 23410 71581 8
• Počet spotřebitelských balení: 2

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

6,5 x 7,1 x 1,7 palců
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 16,4 x 18 x 4,2 cm
• Hmotnost: 0,166 kg
• Hmotnost: 0,366 lb
•
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