
 

 

Philips Fidelio
căști intrauriculare cu 
bandă de susţinere

M1
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altă fidelitate, calitate 
remium. Oriunde mergeţi.

ilips Fidelio M1 combină tot ce este mai bun în materie de sunet şi de confort pentru o experienţă 

zicală autentică în timpul deplasărilor. Proiectată ingenios, pentru o excelentă izolare fonică, într-o 

uctură uşoară, dar rezistentă, vă oferă un autentic sunet de înaltă definiţie oriunde mergeţi.

Capturează fiecare detaliu
• Drivere din neodim cu putere ridicată pentru un sunet identic cu originalul
• Arhitectură acustică cu parte posterioară complet închisă pentru cea mai bună izolare a 

zgomotului
• Sistem Bass reflex pentru un bas clar, dinamic și echilibrat
• Construcţia izolată acustic păstrează detaliile de sunet
• Căști cu strat dublu proiectate pentru precizia sunetului
• Difuzoare testate cu atenţie pentru cel mai bun balans în sunet
• Răspuns în frecvenţă reglat pentru a discerne preferinţele ascultătorilor

Concepute pentru a vă cufunda în sunet
• Pernuţele pentru urechi permeabile Deluxe și burete cu memorie pentru fixare optimă

Finisare de calitate pentru performanţă îmbunătăţită
• Materiale premium, inclusiv aluminiu și piele fină
• Cablul fără oxigen, căptușit asigură un semnal de înaltă calitate



 Izolare acustică

Izolarea acustică este un sistem de blocare cu 
folie special conceput, construit în camera 
internă pentru eliminarea pierderilor de sunet 
inutile și păstrarea detaliilor de sunet. 
Rezultatul constă în prelungirea excelentă a 
basului.

Sistem Bass reflex (BRS)

Arhitectura acustică a părţii posterioare 
complet închise include sistemul Bass Reflex 
care cuprinde căști cu orificii de aerisire 
amplasate în mod convenabil. Acestea reglează 
presiunea aerului în camera internă furnizând 
diafragmei un mediu controlat pentru un 
răspuns acustic optim. Fiind compatibilă cu 
captarea izolării acustice, aceasta izolează 
fiecare detaliu al sunetului natural și oferă un 
bas precis și dinamic fără compromiterea 
clarităţii sunetului.

Căști cu strat dublu

Căștile cu strat dublu M1 sunt proiectate 
pentru reducerea rezonanţei și atenuarea 
vibraţiilor pentru un sunet cu adevărat precis și 
clar, astfel încât să puteţi asculta fiecare detaliu 
superb al sunetului. Construcţia solidă, cu 
straturi multiple asigură durabilitate și confort, 
făcând M1 un partener muzical ideal pentru o 
perioadă îndelungată.

Difuzoare de înaltă definiţie

Fiecare difuzor este ales cu grijă manual, reglat 
și testat înainte de a fi sincronizat pentru a 
asigura cel mai echilibrat sunet natural. 
Driverele de 40 mm utilizează magneţi din 
neodim cu putere ridicată pentru a furniza un 
sunet de înaltă definiţie într-un interval dinamic 
optim, reproducând chiar și cele mai mici 
detalii.

Răspuns în frecvenţă reglat
Au fost efectuate cercetări extinse cu privire la 
amatorii de muzică cu gusturi rafinate pentru a 
le înţelege preferinţele de audiţie - de exemplu, 
echilibrul caracteristicilor de sunet pe care le 
preferă. Acusticienii noștri au proiectat atunci 
Fidelio M1 pentru a ţine cont de toate detaliile 
care afectează modul în care ascultătorii 
discern sunetele, precum modul în care 
urechea reflectă sunetele și rezonează drept 
răspuns. Prin urmare căștile M1 au fost 
proiectate pentru a reproduce cât mai fidel 
posibil faţă de original - inclusiv stilurile de 
înregistrare actuale.

Pernuţe pentru urechi permeabile 
Deluxe

Materialele utilizate pentru Fidelio M1 au fost 
selectate cu grijă pentru a asigura un confort de 
durată. Pernuţele pentru urechi permeabile 
Deluxe cu burete pentru memorie au fost 
concepute pentru o adaptare ergonomică 
optimă. Nu numai că buretele se mulează 
perfect pe forma urechii dvs., ci și izolează 
sunetele joase, blocând zgomotul din mediul 
ambiant. Acesta a fost creat cu pernuţa 
exterioară - utilizând o proporţie echilibrată de 
material textil și piele proteică - pentru a 
reduce presiunea de la suprafaţa urechii și 
acumularea căldurii, astfel încât M1 se simte și 
se aude excelent.
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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 24.000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Putere maximă de intrare: 150 mW
• Distorsiune: < 0,1% THD
• WBCV: 111 mV

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Cablu fără oxigen (1,1 m)
• Compatibil cu:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Conector 
suplimentar disponibil prin suportul clienţi pentru 
Sony Ericsson, modele mai vechi de la NOKIA și 
SAMSUNG

Accesorii
• Husă
• Cablu audio: cu microfon și buton ridicare

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 25 x 8 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

7,7 x 9,8 x 3,1 inch
• Greutate netă: 0,205 kg
• Greutate netă: 0,452 lb

• Greutate brută: 0,66 kg
• Greutate brută: 1,455 lb
• Greutate proprie: 0,455 kg
• Greutate proprie: 1,003 lb
• EAN: 69 23410 71581 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 26,8 x 20,6 x 17,5 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 10,6 x 8,1 x 6,9 inch
• Greutate netă: 0,41 kg
• Greutate netă: 0,904 lb
• Greutate brută: 1,495 kg
• Greutate brută: 3,296 lb
• Greutate proprie: 1,085 kg
• Greutate proprie: 2,392 lb
• GTIN: 1 69 23410 71581 8
• Număr de ambalaje: 2

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,5 x 7,1 x 1,7 inch
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 16,4 x 18 x 4,2 cm
• Greutate: 0,166 kg
• Greutate: 0,366 lb
•
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