
 

 

Philips Fidelio
fülre illeszkedő, fejpántos 
fejhallgató

Fidelio
fekete

M1

P
A
A 
élm
és 
rémium minőségű Hi-Fi. 
kárhol is jár.

Philips Fidelio M1 a legkiválóbb hangzást és a kényelmet ötvözi, hogy Önnek valósághű zenei 
ényben lehessen része útközben. Szakértőink által kifejlesztett különleges zajszigetelés, könnyű 

mégis strapabíró kivitel - így valódi nagy felbontású hangot élvezhet, bármerre is jár.

Ragadjon meg minden részletet
• Nagy teljesítményű neodímium meghajtók az eredetihez hű hangzásért
• Akusztikusan zárt hátsó felépítés a legjobb hangszigetelés érdekében
• Bass Reflex rendszer a tiszta, dinamikus és kiegyenlített mélyhangért
• Az akusztikus szigetelésű felépítés benn tartja a hangzás minden részletét
• Kétrétegű kagylók a precíz hangzáshoz
• Gondosan tesztelt hangszórók a legkiegyenlítettebb hangzásért
• Az igényes hallgatók elvárásaihoz hangolt frekvenciamenet

Elmélyülésre tervezve
• Deluxe légáteresztő fülpárnák és memóriahab az optimális illeszkedéshez

Minőségi kidolgozás a megnövelt teljesítmény érdekében
• Prémium minőségű anyagok: alumínium és finom bőr
• Az oxigénmentes, szövetbevonatú kábel kiváló minőségű jelet biztosít

Kényelmi funkciókkal ellátva
• In-line mikrofon pick up gombbal és hordtáskával



 Akusztikus szigetelés

Az akusztikus szigetelést egy speciális 
tervezésű szalagzár testesíti meg, amely a belső 
kamrába van beépítve, hogy megszüntesse a 
szükségtelen hangveszteséget és megőrizze a 
hangzás részleteit. Az eredmény a kiemelkedő 
mélyhangzás.

Bass Reflex rendszer (BRS)

Az akusztikusan zárt hátsó rész kialakítása 
tartalmazza a Bass Reflex rendszert, stratégiai 
helyen lévő nyílásokkal ellátott kagylókkal. 
Ezek a nyílások szabályozzák a belső kamrában 
lévő levegő nyomását, ezáltal szabályozott 
környezetet biztosítanak a membránnak az 
optimális akusztikus reagáláshoz. Az akusztikus 
tömítéssel együttműködve minden 
természetes hangrészletet szigetel, és a hang 
tisztaságának megőrzésével nyújt precíz és 
dinamikus mélyhangzást.

Kétrétegű kagylók

Az M1 kétrétegű kagylói tervezésüknél fogva 
csökkentik a rezonanciát és csillapítják a 
vibrációt a valódi precíz és tiszta hangzáshoz, 
hogy minden részletet kiválóan hallhasson. Az 
erős, réteges felépítés tartósságot és 
kényelmet biztosít, ezáltal az M1 hosszú időre 
ideális zenei társ.

Nagy felbontású hangszórók

Minden egyes meghajtó hangszórót kézzel 
válogatnak, hangolnak és tesztelnek a párosítás 
előtt, ezáltal kiegyensúlyozott, természetes 
hangzást nyújtanak. A 40 mm-es meghajtók 
nagy teljesítményű neodímium mágnest 
használnak a valóban nagy felbontású, széles 
dinamikatartományú hangzáshoz, ezáltal a 
legapróbb részleteket is visszaadják.

Hangolt frekvenciamenet
Széles körű kutatást végeztünk az igényes 
zeneszeretők körében, hogy betekintést 
nyerhessünk az általuk előnyben részesített 
zenehallgatásba - például az általuk kedvelt, 
kiegyenlített hangzás karakterisztikájába. 
Akusztikai mérnökeink a Fidelio M1 tervezése 
során figyelembe vettek minden apró részletet, 
amely befolyásolhatja, hogy a hallgatóhoz 
hogyan jut el a hang: hogyan veri vissza a fül a 
hangot, és milyen rezonanciaválaszt ad. Ennek 
eredményeként az M1 fejhallgatókat úgy 
terveztük, hogy az eredetihez leginkább 
hasonló hangzást adják vissza - beleértve az 
aktuális felvételi stílusokat.

Deluxe légáteresztő fülpárnák

A Fidelio M1-hez felhasznált anyagokat 
gondosan választották ki, hogy hosszú távon 
kényelmes viseletet és jobb hangteljesítményt 
biztosítsanak. A Deluxe légáteresztő, 
memóriahabos fülpárnákat az optimális, 
ergonomikus illeszkedéshez terveztük. 
Nemcsak a hab veszi fel tökéletesen a fül 
alakját, hanem szigeteli a mélyhangokat, és 
kiküszöböli a környezetből származó zajokat. 
Ehhez tervezték a külső párnát, amely a szövet 
és protein bőr kiegyensúlyozott arányával 
csökkenti a felületi nyomást és a 
hőfelhalmozódást, hogy az M1 kiváló érzést és 
hangzást nyújtson.
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• Frekvenciamenet: 15 - 24 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 150 mW
• Torzítás: < 0,1% THD
• WBCV: 111 mV

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Oxigénmentes kábel (1,1 m)
• Kompatibilis a következőkkel:: iPhone®, 

BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, 
SAMSUNG*. *A Sony Ericsson, illetve egyes 
régebbi NOKIA és SAMSUNG készülékekhez 
külön csatlakozó vásárolható az vevőszolgálaton.

Tartozékok
• Tárolótáska
• Audiokábel: mikrofonnal és felvevőgombbal

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 25 x 8 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

7,7 x 9,8 x 3,1 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,205 kg
• Nettó tömeg: 0,452 lb
• Bruttó tömeg: 0,66 kg

• Bruttó tömeg: 1,455 lb
• Táratömeg: 0,455 kg
• Táratömeg: 1,003 lb
• EAN: 69 23410 71581 1
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

20 x 16,9 x 26,5 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

7,9 x 6,7 x 10,4 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,41 kg
• Nettó tömeg: 0,904 lb
• Bruttó tömeg: 1,542 kg
• Bruttó tömeg: 3,399 lb
• Táratömeg: 1,132 kg
• Táratömeg: 2,496 lb
• GTIN: 1 69 23410 71581 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 2

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

6,5 x 7,1 x 1,7 hüvelyk
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

16,4 x 18 x 4,2 cm
• Tömeg: 0,166 kg
• Tömeg: 0,366 lb
•
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