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ilips Fidelio M1 yhdistää äänen ja käyttömukavuuden parhaat puolet, ja aito 
siikkielämys kulkee mukanasi. Vaimentaa tehokkaasti kohinaa ja tukeva rakenne on 

vyt käyttää, joten voit nauttia erittäin tarkasta äänentoistosta missä ikinä liikutkin.

Kuule yksityiskohdat
• Tehokkailla neodyymikaiutinelementeillä todentuntuinen ääni
• Akustinen, suljettu kotelo eristää ympäristön äänet parhaiten
• Bassorefleksijärjestelmällä selkeä, dynaaminen ja tasapainoinen basso
• Akustisesti eristetty rakenne ei päästä äänen yksityiskohtia karkuun
• Kaksikerroksiset korvakuvut on suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
• Tarkasti testattuja elementtejä tasapainoisempaan äänentoistoon
• Taajuusvaste on viritetty vastaamaan kaikkein tarkkaavaisimpienkin kuuntelijoiden mieltymyksiä

Täydelliseen uppoutumiseen
• Hengittävät ja muotoutuvat Deluxe-korvatyynyt sopivat täydellisesti

Laadukas viimeistely tehostaa suorituskykyä
• Ensiluokkaisia materiaaleja, kuten alumiinia ja nahkaa
• Hapeton, kangaspäällysteinen kaapeli takaa laadukkaan signaalin

Kätevä käyttää
• Linjamikrofoni ja vastauspainike sekä säilytyspussi



 Akustinen eristys

Akustinen eristys on erityisvalmisteinen 
nauhalukko, joka on asennettu sisäkammioon 
estämään äänen tarpeettoman karkaamisen ja 
säilyttämään äänen yksityiskohdat. Sen ansiosta 
saat upean korostuneen bassotoiston.

Bassorefleksijärjestelmä (BRS)

Akustisessa suljetun kotelon mallissa on 
bassorefleksijärjestelmä: korvakuvuissa on 
strategisesti asetellut kanavat, jotka säätävät 
sisäkammion ilmanpainetta ja luovat kalvolle 
hallitun ympäristön optimaalisen akustisen 
vasteen tuottamiseksi. Yhdessä akustisen 
eristyksen kanssa se toistaa äänen luonnolliset 
yksityiskohdat ja tarkan, dynaamisen basson 
tinkimättä äänen selkeydestä.

Kaksikerroksiset korvakuvut

M1:n kaksikerroksiset korvakuvut on 
suunniteltu vähentämään resonanssia ja 
vaimentamaan värinää, jotta kuulet tarkan ja 
puhtaan äänen jokaisen yksityiskohdan. 
Tukeva, monikerroksinen rakenne varmistaa 
kestävyyden ja käyttömukavuuden, ja sen 
ansiosta M1 onkin ihanteellinen kumppani 
musiikin kuunteluun.

Erittäin tarkat kaiuttimet

Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja 
testataan tarkasti ennen pariliitosta 
tasapainoisen ja luonnollisen äänen 
varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien 
tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat 
erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella 
alueella ja toistavat pienimmätkin 
yksityiskohdat.

Viritetty taajuusvaste
Musiikinystävien kuuntelumieltymysten 
selvittämiseksi tehtiin laaja tutkimus - haluttiin 
selvittää esimerkiksi mieluisin äänen piirteiden 
tasapaino. Akustiikkasuunnittelijat virittivät 
Fidelio M1:n huomioimaan pienimmätkin 
yksityiskohdat, jotka vaikuttavat äänen 
havaitsemiseen, kuten se, miten korva heijastaa 
ääntä ja alkaa resonoida. Kehitystyön tuloksena 
M1-kuulokkeet toistavat äänen 
mahdollisimman uskollisesti alkuperäisen 
äänityksen mukaisesti  myös nykyisillä 
äänitystyyleillä.

Hengittävät Deluxe-korvatyynyt

Fidelio M1:n materiaalit on valittu huolellisesti, 
jotta kuulokkeet olisivat mukavat pitkään ja 
äänentoisto tehostuisi. Hengittävät Deluxe-
korvatyynyt on suunniteltu takamaan 
ergonomisen käyttömukavuuden. Korvatyyny 
mukautuu täydellisesti korvasi muotoon, eikä 
se päästä bassoääniä karkuun tai ympäristön 
ääniä sisään. Tämän ominaisuuden tuo ulompi 
tyyny, jonka tasapainoinen yhdistelmä kangasta 
ja keinonahkaa vähentää painetta ja lämmön 
tunnetta korvan pinnalla – ja M1 tuntuu ja 
kuulostaa upealta.
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Ääni
• Taajuusvaste: 15–24 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Enimmäisteho: 150 mW
• Vääristymä: särö < 0,1 %
• WBCV: 111 mV

Liitännät
• Johtoliitäntä: Hapeton kaapeli (1,1 m)
• Yhteensopiva:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. * Lisäliitin 
saatavana asiakaspalvelusta Sony Ericsson -
puhelimille sekä vanhoille NOKIA- ja SAMSUNG-
malleille

Lisätarvikkeet
• Säilytyspussi
• Äänijohto: jossa mikrofoni ja vastauspainike

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 25 x 8 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

7,7 x 9,8 x 3,1 tuumaa
• Nettopaino: 0,205 kg
• Nettopaino: 0,452 lb

• Kokonaispaino: 0,66 kg
• Kokonaispaino: 1,455 lb
• Taara: 0,455 kg
• Taara: 1,003 lb
• EAN: 69 23410 71581 1
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 20 x 16,9 x 26,5 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

7,9 x 6,7 x 10,4 tuumaa
• Nettopaino: 0,41 kg
• Nettopaino: 0,904 lb
• Kokonaispaino: 1,542 kg
• Kokonaispaino: 3,399 lb
• Taara: 1,132 kg
• Taara: 2,496 lb
• GTIN: 1 69 23410 71581 8
• Kuluttajapakkausten määrä: 2

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 6,5 x 7,1 x 1,7 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 16,4 x 18 x 4,2 cm
• Paino: 0,166 kg
• Paino: 0,366 lb
•
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