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ilips Fidelio M1 kombinerer det allerbedste inden for lyd og komfort for at give dig en 
tentisk musikoplevelse på farten. Udformet af eksperter med tanke på suveræn støjisolering 
t let og samtidig robust design, så du kan nyde lyd i ægte high definition, uanset hvor du er.

Fang hver detalje
• Kraftfulde neodym-drivere for en lyd, der er tro mod originalen
• Akustisk lukket bagende-arkitektur giver den bedste lydisolering
• Basreflekssystem giver klar, dynamisk og afbalanceret bas
• Akustisk forseglet konstruktion holder på lyddetaljerne
• Dobbeltlags-ørekapsler, der er konstrueret mhp. lydpræcision
• Omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden
• Frekvensresponsen er finjusteret til kræsne lytteres præferencer

Designet til fordybelse
• Åbne luksusørepuder og skum med hukommelse giver optimal pasform

Kvalitetsfremstillet for endnu bedre ydelse
• Førsteklasses materialer, herunder aluminium og fine lædertyper
• Iltfrit, tekstilbeklædt kabel, der sikrer signal af høj kvalitet

Bekvemt udstyret
• Mikrofon på ledningen med svarknap og etui medfølger



 Akustisk forsegling

Den akustiske forsegling er en specialdesignet 
båndspærre, der er bygget ind i det interne 
kammer for at eliminere unødvendige lydtab 
og bevare lyddetaljer. Resultatet er 
fremragende basgengivelse.

Basreflekssystem (BRS)

Den akustiske lukket bagende-arkitektur har 
basreflekssystem, som omfatter ørekapsler 
med strategisk placerede lufthuller. Disse 
regulerer lufttrykket i det interne kammer, 
hvilket giver membranen et kontrolleret miljø, 
der giver optimal akustisk respons. Det 
arbejder sammen med den akustiske forsegling 
om at isolere hver naturlig lyddetalje og levere 
præcis og dynamisk bas uden at gå på 
kompromis med lydklarheden.

Dobbeltlags-ørekapsler

M1's dobbeltlags-ørekapsler er konstrueret 
mhp. at reducere resonans og dæmpe 
vibrationer for virkelig præcis og ren lyd, så du 
kan høre hver eneste fine lyddetalje. Den 
solide, lagdelte konstruktion sikrer holdbarhed 
og komfort og gør M1 til en ideel musikmakker 
i lang tid frem.

High definition højttalere

Hver højttalerdriver er omhyggeligt 
håndplukket, indstillet og testet, før de sættes 
sammen for at sikre den mest afbalancerede 
naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter 
kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte 
high definition-lyd i et stort dynamisk område, 
og de gengiver selv de mindste detaljer.

Finjusteret frekvensrespons
Der er foretaget omfattende forskning med 
kræsne musikelskere for at få indsigt i deres 
lyttepræferencer - for eksempel deres 
foretrukne balance mellem lydens egenskaber. 
Vores akustikingeniører forfinede derefter 
Fidelio M1 til at tage højde for alle de bittesmå 
detaljer, der påvirker, hvordan lyttere opfatter 
lyd, f.eks. hvordan øret reflekterer lyd og 
resonerer som svar. Som et resultat heraf er 
vores M1-hovedtelefoner konstrueret til at 
gengive lyd, der er så tro som muligt mod den 
originale optagelse - i overensstemmelse med 
aktuelle optageformer.

Åbne luksusørepuder

De materialer, der er brugt til Fidelio M1, er 
omhyggeligt udvalgt for at sikre lang tids 
bærekomfort og forbedret lyd. Åbne 
luksusørepuder med skum med hukommelse 
er designet for en optimal ergonomisk 
pasform. Skummet former sig ikke bare perfekt 
efter dit øres form, det forsegler også 
baslydene og holder omgivende støj ude. Det 
er designet med den ydre pude - ved brug af et 
afbalanceret forhold mellem stof og 
proteinlæder - for at reducere trykket på ørets 
overflade og ophobningen af varme, så M1 
føles og lyder fremragende.
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Lyd
• Frekvenskurve: 15 - 24.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Max. belastning: 150 mW
• Forvrængning: < 0,1% THD
• WBCV: 111 mV

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Oxygenfrit kabel (1,1 m)
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Ekstra 
stik kan købes via kundeservice til Sony Ericsson, 
ældre modeller fra NOKIA og SAMSUNG

Tilbehør
• Opbevaringsetui
• Lydkabel: med mikrofon og svarknap

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 25 x 8 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

7,7 x 9,8 x 3,1 tommer
• Nettovægt: 0,205 kg
• Nettovægt: 0,452 lb
• Bruttovægt: 0,66 kg

• Bruttovægt: 1,455 lb
• Taravægt: 0,455 kg
• Taravægt: 1,003 lb
• EAN: 69 23410 71581 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 20 x 16,9 x 26,5 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

7,9 x 6,7 x 10,4 tommer
• Nettovægt: 0,41 kg
• Nettovægt: 0,904 lb
• Bruttovægt: 1,542 kg
• Bruttovægt: 3,399 lb
• Taravægt: 1,132 kg
• Taravægt: 2,496 lb
• GTIN: 1 69 23410 71581 8
• Antal forbrugeremballager: 2

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

6,5 x 7,1 x 1,7 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 16,4 x 18 x 4,2 cm
• Vægt: 0,166 kg
• Vægt: 0,366 lb
•
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