
 

 

Philips Fidelio
Slúchadlá zakrývajúce uši s 
hlavovým oblúkom

Fidelio
Čierna

M1

V
N
Slú
au
vy
ysoká vernosť, špičková kvalita. 
ech idete kamkoľvek.

chadlá Philips Fidelio M1 v sebe spájajú to najlepšie v oblasti zvuku a pohodlia pre 
tentický hudobný zážitok v pohybe. Profesionálne navrhnuté na izoláciu hluku, odolné 
hotovenie s nízkou hmotnosťou a vysoko verný zvuk kdekoľvek.

Rozpoznajte každý detail
• Výkonné neodýmiové budiče pre verný zvuk
• Architektúra akusticky uzatvorenej zadnej strany pre najlepšiu izoláciu hluku
• Systém Bass Reflex System pre jasné, dynamické a vyvážené basy
• Rozpoznajte každý detail vďaka zvukovo utesnenej konštrukcii
• Dvojvrstvové náušníky stvorené pre precízny zvuk
• Dôkladne testované budiče zabezpečia ten najlepšie vyvážený zvuk
• Frekvenčná odozva vyladená podľa vycibreného vkusu poslucháčov

Zažite úplné ponorenie do zvuku
• Luxusné priedušné slúchadlové vankúšiky a pamäťová pena pre optimálne pohodlie

Kvalitná povrchová úprava pre lepší výkon
• Prvotriedne materiály ako hliník a jemná koža
• Kábel bez obsahu kyslíka s podšívkou z tkaniny umožňuje vysokú kvalitu signálu

Prakticky vybavený
• Súčasťou balenia je mikrofón na kábli s tlačidlom prijatia hovoru a puzdro



 Zvukové tesnenie

Zvukové tesnenie predstavuje špeciálne 
navrhnutú konštrukciu zabudovanú do 
vnútornej komory slúchadiel, ktorá zabráni 
unikaniu zvuku a pomôže zachovať všetky 
zvukové detaily. Výsledkom je úžasné 
zosilnenie basových zvukov.

Bass Reflex System (BRS)

Súčasťou architektúry akusticky uzatvorenej 
zadnej strany je systém Bass Reflex, ktorý 
pozostáva z náušníkov so strategicky 
umiestnenými odvetrávacími otvormi. Tie 
regulujú tlak vzduchu vo vnútornej komore, 
čím membráne poskytujú kontrolované 
prostredie potrebné na optimálnu akustickú 
odozvu. Táto funkcia spolu so zvukovým 
tesnením izoluje každý prirodzený zvukový 
detail a vytvára presné a dynamické basy bez 
zníženia čistoty zvuku.

Dvojvrstvové náušníky

Dvojvrstvové náušníky slúchadiel M1 sú 
navrhnuté na potlačenie rezonancie a tlmenie 
vibrácii na dosiahnutie autenticky presného a 
jasného zvuku, ktorý zachová aj tie 
najjemnejšie zvukové detaily. Pevná vrstvená 
konštrukcia zabezpečí odolnosť a pohodlie, 
vďaka čomu sa slúchadlá M1 stanú na dlhú 
dobu vaším ideálnym hudobným spoločníkom.

Budiče s vysokým rozlíšením zvuku

Každý budič slúchadiel je pred spárovaním 
ručne vybratý, dôkladne vyladený a odskúšaný, 
aby sa zabezpečil ten najvyváženejší a 
najprirodzenejší zvuk. 40 mm budiče využívajú 
vysoko výkonné neodýmiové magnety na 
vytváranie verného zvuku s vysokým 
rozlíšením so širokým dynamickým rozsahom, 
ktorý dokáže reprodukovať aj tie najjemnejšie 
detaily.

Vyladená frekvenčná odozva
Vykonali sme intenzívny výskum v spolupráci s 
náročnými milovníkmi hudby, aby sme získali 
dôkladné vedomosti o ich preferenciách – 
napríklad o konkrétnych kombináciách 
hudobných charakteristík, ktoré obľubujú. 
Naši zvukoví technici potom slúchadlá M1 
vyladili, dbajúc na všetky malé detaily, ktoré 
ovplyvňujú vnímanie zvuku poslucháčmi – 
napríklad spôsob, akým ľudské ucho odráža 
zvuk a rezonuje. Výsledkom sú naše slúchadlá 
M1, ktorú sú navrhnuté na čo najvernejšiu 
reprodukciu zvuku podľa originálu – vrátane 
súčasných štýlov zvukového záznamu.

Luxusné priedušné slúchadlové 
vankúšiky

Materiály použité pri výrobe slúchadiel Fidelio 
M1 sú dôkladne vybrané tak, aby zaistili 
dlhodobé pohodlie pri nosení a zdokonalený 
zvukový výkon. Luxusné priedušné slúchadlové 
vankúšiky s pamäťovou penou sú navrhnuté na 
ergonomické prispôsobenie ušiam. Táto pena 
okrem dokonalého prispôsobenia tvaru ucha 
tiež zaistí utesnenie basových zvukov. O 
izoláciu pred okolitým hlukom sa postará 
vonkajšia časť vankúšika, ktorá vďaka 
vyváženej kombinácii textílie a proteínovej 
kože zmierňuje tlak na povrch ucha a 
zahrievanie. Vďaka tomu sú slúchadlá M1 
úžasne pohodlné a vytvárajú skvelý zvuk.
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Hlavné prvky
Slúchadlá zakrývajúce uši s hlavovým oblúkom
Fidelio Čierna
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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 15 – 24 000 Hz
• Impedancia: 16 Ohmov
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Maximálny príkon: 150 mW
• Skreslenie: < 0,1 % THD
• WBCV: 111 mV

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Kábel bez obsahu kyslíka (1,1 m)
• Kompatibilné s:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Ďalší 
konektor dostupný prostredníctvom podpory 
zákazníkov pre Sony Ericsson, staršie modely 
značiek NOKIA a SAMSUNG

Príslušenstvo
• Odkladacie puzdro: áno
• Audiokábel: s mikrofónom a tlačidlom prijatia 

hovoru

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 25 x 8 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 7,7 x 9,8 x 3,1 palec
• Hmotnosť netto: 0,205 kg
• Hmotnosť netto: 0,452 lb

• Hmotnosť brutto: 0,66 kg
• Hmotnosť brutto: 1,455 lb
• Hmotnosť obalu: 0,455 kg
• Hmotnosť obalu: 1,003 lb
• EAN: 69 23410 71581 1
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 20 x 16,9 x 26,5 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 7,9 x 6,7 x 10,4 palec
• Hmotnosť netto: 0,41 kg
• Hmotnosť netto: 0,904 lb
• Hmotnosť brutto: 1,542 kg
• Hmotnosť brutto: 3,399 lb
• Hmotnosť obalu: 1,132 kg
• Hmotnosť obalu: 2,496 lb
• GTIN: 1 69 23410 71581 8
• Počet užívateľských balení: 2

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

6,5 x 7,1 x 1,7 palec
• Rozmery produktu (Š x V x H): 16,4 x 18 x 4,2 cm
• Hmotnosť: 0,166 kg
• Hmotnosť: 0,366 lb
•
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Technické údaje
Slúchadlá zakrývajúce uši s hlavovým oblúkom
Fidelio Čierna
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