
 

 

Philips Fidelio
Ακουστικά με στήριγμα 
κεφαλής που αγκαλιάζει 
το αυτί
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ψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, 

που κι αν βρίσκεστε.
 Philips Fidelio M1 συνδυάζουν κορυφαίο ήχο και βέλτιστη άνεση, για μια αυθεντική εμπειρία 

υσικής εν κινήσει. Είναι ειδικά κατασκευασμένα για να παρέχουν τέλεια απομόνωση, ενώ 

θέτουν ελαφριά και ανθεκτική σχεδίαση. Απολαύστε ήχο πραγματικά υψηλής ευκρίνειας όπου 

αν βρίσκεστε!

Ακούστε κάθε λεπτομέρεια
• Οδηγοί νεοδυμίου υψηλής ισχύος, για πιστή αναπαραγωγή του αυθεντικού ήχου
• Αρχιτεκτονική ακουστικής μόνωσης, για βέλτιστη απομόνωση των θορύβων
• Σύστημα ανάκλασης μπάσων για καθαρά, δυναμικά και ισορροπημένα μπάσα
• Μοναδική ηχομόνωση, για να ακούτε και την παραμικρή λεπτομέρεια
• Καλύμματα ακουστικών διπλής επένδυσης, σχεδιασμένα για μοναδική ηχητική ακρίβεια
• Ηχεία που έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για βέλτιστη ισορροπία ήχου
• Συχνότητα απόκρισης που έχει συντονιστεί ώστε να ξεχωρίζει τις προτιμήσεις των 
ακροατών

Σχεδιασμένα για καθηλωτικό ήχο
• Πολυτελή καλύμματα με μαλακό αφρολέξ, που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και 
εγγυώνται άψογη εφαρμογή

Φινίρισμα υψηλής ποιότητας, για βελτιωμένη απόδοση
• Κορυφαία υλικά μεταξύ των οποίων αλουμίνιο και δέρμα



 Μοναδική ηχομόνωση

Η ηχομόνωση επιτυγχάνεται χάρη σε μια 
ειδικά σχεδιασμένη διάταξη ασφάλισης, που 
ενσωματώνεται στον εσωτερικό θάλαμο με 
στόχο την αποτροπή κάθε περιττής 
διαρροής ήχου και τη διατήρηση όλων των 
ηχητικών λεπτομερειών. Το αποτέλεσμα; 
Εξαιρετική επέκταση μπάσων.

Σύστημα ανάκλασης μπάσων (BRS)

Η αρχιτεκτονική ακουστικής μόνωσης 
περιλαμβάνει ένα σύστημα ανάκλασης 
μπάσων, χάρη στο οποίο τα καλύμματα των 
ακουστικών διαθέτουν ορισμένα στρατηγικά 
τοποθετημένα ανοίγματα. Τα ανοίγματα 
αυτά ρυθμίζουν την πίεση του αέρα εντός 
του εσωτερικού θαλάμου, προσφέροντας 
στο διάφραγμα ένα ελεγχόμενο περιβάλλον 
για βέλτιστη ακουστική απόκριση. Σε 
συνεργασία με τη διάταξη ηχομόνωσης, το 
σύστημα αυτό απομονώνει κάθε φυσική 
λεπτομέρεια του ήχου και παρέχει ακριβή και 
δυναμικά μπάσα, χωρίς καμία υποβάθμιση 
της καθαρότητας του ήχου.

Καλύμματα ακουστικών διπλής 
επένδυσης

Τα καλύμματα ακουστικών διπλής 
επένδυσης των M1 είναι ειδικά σχεδιασμένα 
να μειώνουν την αντήχηση και να αμβλύνουν 
τις δονήσεις, για αυθεντική ακρίβεια και 
καθαρότητα ήχου, ώστε να ακούτε και την 
παραμικρή λεπτομέρεια σε εξαιρετική 
ποιότητα. Το μικρό μέγεθος και η 
διαστρωματωμένη σχεδίαση διασφαλίζουν 
αντοχή και άνεση, καθιστώντας τα M1 έναν 
ιδανικό μουσικό σύντροφο που αντέχει στο 
χρόνο.

Ηχεία υψηλής ευκρίνειας

Κάθε οδηγός ηχείου επιλέγεται, συντονίζεται 
και ελέγχεται με ιδιαίτερη προσοχή πριν από 
τη φάση της σύζευξης, ώστε να 
διασφαλίζεται ο κατά το δυνατόν πιο 
ισορροπημένος και φυσικός ήχος. Οι οδηγοί 
40 χιλ. χρησιμοποιούν μαγνήτες νεοδυμίου 
υψηλής ισχύος για να παρέχουν πραγματικό 
ήχο υψηλής ευκρίνειας σε ένα μεγάλο 
δυναμικό εύρος, αναπαράγοντας και την 
παραμικρή λεπτομέρεια.

Συντονισμένη συχνότητα απόκρισης
Χάρη σε εκτεταμένες έρευνες, έχουμε 
κερδίσει πολύτιμη γνώση για τις ηχητικές 

προτιμήσεις των ακροατών, όπως για 
παράδειγμα την ισορροπία των 
χαρακτηριστικών ήχου που προτιμούν. Στη 
συνέχεια, οι ειδικοί ακουστικής συντόνισαν 
τα Fidelio M1 ώστε να συνυπολογίζουν όλες 
τις λεπτομέρειες που επηρεάζουν τον τρόπο 
με τον οποίο οι ακροατές προσλαμβάνουν 
τον ήχο, όπως για παράδειγμα τον τρόπο με 
τον οποίο το αυτί αντανακλά τον ήχο και 
αντηχεί ως απόκριση σε αυτόν. Ως 
αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, τα 
ακουστικά M1 έχουν κατασκευαστεί ώστε να 
αναπαράγουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
πιστότητα τον αυθεντικό ήχο της 
ηχογράφησης - συμπεριλαμβανομένων των 
σύγχρονων στιλ ηχογράφησης.

Πολυτελή καλύμματα που επιτρέπουν 
την κυκλοφορία του αέρα

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή των Fidelio M1 επιλέγονται με 
ιδιαίτερη προσοχή, για πολύωρη άνετη 
ακρόαση και ενισχυμένη απόδοση ήχου. Τα 
πολυτελή καλύμματα με μαλακό αφρολέξ 
που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα 
είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τη βέλτιστη 
εργονομική εφαρμογή. Το αφρολέξ 
προσαρμόζεται άψογα στο σχήμα του 
αυτιού σας, ενώ παράλληλα συγκρατεί τα 
μπάσα και αποκλείει τους ανεπιθύμητους 
εξωτερικούς θορύβους. Το ειδικό εξωτερικό 
μαξιλαράκι, σχεδιασμένο με μια 
ισορροπημένη αναλογία υφάσματος και 
δέρματος πρωτεϊνών, μειώνει την 
ασκούμενη πίεση και τη θερμότητα που 
συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του αυτιού. 
Έτσι, πέραν της εξαιρετικής ποιότητας, τα 
M1 προσφέρουν και μοναδική άνεση.
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Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 24 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Ευαισθησία: 106 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Μέγιστη ισχύς: 150 mW
• Παραμόρφωση: < 0,1% THD
• WBCV: 111 mV

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Καλώδιο απαλλαγμένο 
οξυγόνου (1,1 μ.)

• Συμβατότητα με:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 
LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. 
*Διατίθεται επιπλέον σύνδεσμος για Sony 
Ericsson, παλιότερα μοντέλα NOKIA και 
SAMSUNG (συμβουλευτείτε το τμήμα 
υποστήριξης πελατών)

Αξεσουάρ
• Θήκη φύλαξης: ΝΑΙ
• Καλώδιο ήχου: με μικρόφωνο και κουμπί 
επιλογής

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 25 x 8 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

7,7 x 9,8 x 3,1 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,205 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,452 lb

• Μικτό βάρος: 0,66 κ.
• Μικτό βάρος: 1,455 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,455 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,003 lb
• EAN: 69 23410 71581 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26,8 x 20,6 x 17,5 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

10,6 x 8,1 x 6,9 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,41 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,904 lb
• Μικτό βάρος: 1,495 κ.
• Μικτό βάρος: 3,296 lb
• Καθαρό απόβαρο: 1,085 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2.392 lb
• GTIN: 1 69 23410 71581 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

6,5 x 7,1 x 1,7 ίντσες
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

16,4 x 18 x 4,2 εκ.
• Βάρος: 0,166 κ.
• Βάρος: 0,366 lb
•
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