
 

 

Philips Fidelio
hodetelefoner med 
hodebøyle

Fidelio
Svart

M1

H
U
Ph
mu
let
i-Fi, utmerket kvalitet. 
ansett hvor du er.

ilips Fidelio M1 kombinerer det beste innen lyd og komfort for å gi deg en autentisk 
sikkopplevelse på farten. Konstruert på best mulig måte for glimrende støyisolasjon i en 

t og robust design, slik at du kan glede deg over høydefinisjonslyd, uansett hvor du er.

Få med deg hver detalj
• Kraftige neodymdrivere for lyd som er tro mot originalen
• Akustisk struktur med lukket bakside for best mulig støyisolering
• Bassreflekssystem for klar, dynamisk og balansert bass
• Utformet med akustisk forsegling som bevarer den detaljerte lyden
• Øredeksler med to lag utformet for presis lyd
• Høyttalerne er grundig utprøvet for å gi den best balanserte lyden
• Frekvenssvar som er justert etter preferansene til kresne lyttere

Utformet for å gi deg en oppslukende opplevelse
• Deluxe-øreputer som puster og har skum med minne, for optimal passform

Kvalitetsutførelse for forbedret ytelse
• Førsteklasses materialer inkludert aluminium og fint lær
• Oksygenfri, stoffôret kabel sørger for signal av høy kvalitet

Utstyrt for anvendelighet
• In-line-mikrofon med svarknapp og veske inkludert



 Akustisk forsegling

Den akustiske forseglingen er en spesielt 
utformet båndlås som er innebygd i det indre 
kammeret. Den stenger bakgrunnsstøyen ute 
og bevarer lyddetaljene. Resultatet blir 
utmerket utvidet bass.

Bassreflekssystem (BRS)

Den akustiske strukturen med lukket bakside 
inneholder et bassreflekssystem som består av 
øredeksler med strategisk plasserte kanaler. 
Disse regulerer lufttrykket i det indre 
kammeret, slik at membranen har et 
kontrollert miljø for optimal akustisk respons. 
I kombinasjon med den akustiske forseglingen 
isolerer den alle de naturlige lyddetaljene og gir 
presis og dynamisk bass, uten at du mister den 
klare lyden.

Øredeksler med to lag

Øredekslene med to lag som du finner i M1, er 
utformet for å redusere resonans og dempe 
vibreringer for å gi utrolig ren og presis lyd. På 
denne måten hører du alle de utrolige 
lyddetaljene. Den solide og lagvise 
konstruksjonen sørger for holdbarhet og 
komfort, noe som gjør M1 til den ideelle 
musikkpartneren i lang tid fremover.

Høyttalere med høy definisjon

Alle høyttalerdriverne er forsiktig håndplukket, 
justert og testet før de har blitt satt sammen 
for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. 
Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige 
neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i 
en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste 
lydene blir reprodusert.

Justert frekvenssvar
Omfattende undersøkelser ble utført sammen 
med kresne musikkelskere, slik at vi kunne få 
innsikt i lyttepreferansene deres, som hva slags 
balanserte lydkarakteristikker de foretrekker. 
Lydteknikerne justerte deretter Fidelio M1 for 
å ta høyde for alle øyeblikksdetaljene som har 
en innvirkning på hvordan lyttere oppfatter 
lyden, for eksempel hvordan øret reflekterer 
lyd og resonerer som respons. Som et resultat 
er M1-hodetelefonene utviklet for å 
reprodusere lyden slik at den er så tro mot 
originalen som mulig – også med moderne 
opptaksstiler.

Deluxe-øreputer som puster

Materialene i Fidelio M1 har blitt møysommelig 
utvalgt for lenger bærekomfort og forbedret 
lydytelse. Deluxe-øreputene som puster og 
har skum med minne, er utformet for en 
optimal ergonomisk tilpasning. Skummet 
tilpasser seg ikke bare perfekt til formen av 
øret, det danner også en forsegling som 
bevarer basslyden og reduserer lyder fra 
omgivelsene. Dette er utformet med den ytre 
puten, og består av stoff og proteinlær som 
fjerner belastningen på øret og reduserer 
varmeoppbygning. Derfor er M1 god å bruke, 
samtidig som den gir fantastisk god lyd.
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Lyd
• Frekvensområde: 15–24 000 Hz
• Impedans: 16 Ohm
• Følsomhet: 106 dB
• Høyttalerdiameter: 40 millimeter
• Maksimal inngangseffekt: 150 mW
• Forvrengning: < 0,1 % THD
• WBCV: 111 mV

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: Oksygenfri kabel (1,1 m)
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Ekstra 
tilkobling tilgjengelig via kundestøtte for Sony 
Ericsson, eldre modeller fra NOKIA og SAMSUNG

Tilbehør
• Oppbevaringsetui
• Lydkabel: med mikrofon og svarknapp

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 25 x 8 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 7,7 x 9,8 x 3,1 tommer
• Nettovekt: 0,205 kg
• Nettovekt: 0,452 lb
• Bruttovekt: 0,66 kg

• Bruttovekt: 1,455 lb
• Taravekt: 0,455 kg
• Taravekt: 1,003 lb
• EAN: 69 23410 71581 1
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 20 x 16,9 x 26,5 cm
• Yttereske (L x B x H): 7,9 x 6,7 x 10,4 tommer
• Nettovekt: 0,41 kg
• Nettovekt: 0,904 lb
• Bruttovekt: 1,542 kg
• Bruttovekt: 3,399 lb
• Taravekt: 1,132 kg
• Taravekt: 2,496 lb
• GTIN: 1 69 23410 71581 8
• Antall kundepakker: 2

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