
 

 

Philips Fidelio
Bluetooth-kuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Muotoutuvat Deluxe-tyynyt
Kokoontaitettavat
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räväpiirtoisen Bluetooth® 4.0 -yhteyden ansiosta Philips Fidelio M1BT -järjestelmä sopii loistavasti 

siikin kuunteluun niin kotona kuin liikkeellä. Kuulokkeiden korvakuvussa sijaitsevat helppokäyttöiset 

jaimet mahdollistavat saumattoman siirtymisen musiikin kuuntelusta puheluihin.

Viimeistelty ääntä varten
• Tarkasti äänen erottelevat, avoimet 40 mm:n neodyymikaiutinelementit
• Tehokas passiivinen kohinanvaimennus
• Suljettu kotelon rakenne takaa erinomaisen äänieristyksen
• Kaiuttimet on suunnattu korvan luonnolliseen kaareen selkeää äänentoistoa varten
• Testattuja elementtejä tasapainoisempaan äänentoistoon

Suunniteltu käytännölliseksi
• Bluetooth® 4.0
• Korvakuvun painikkeet musiikin ja puheluiden hallintaa varten
• 1,2 metrin äänikaapelin ansiosta et joudu pulaan, kun akku loppuu
• 1 metrin USB-kaapeli lataamista varten
• Kaksi sisäänrakennettua mikrofonia parantavat puheluiden laatua

Viimeistelty miellyttäväksi
• Muotoutuvat Deluxe-tyynyt istuvat ergonomisesti
• Ensiluokkaisesta aidosta nahasta valmistettu kuulokesanka – tyylikäs mutta mukava
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 1 metrin USB-latauskaapeli

1 metrin USB-kaapeli lataamista varten

Sisältää 1,2 metrin äänikaapelin
Pakkaukseen sisältyvä 1,2 metrin irrotettava 
äänikaapeli mahdollistaa kuulokkeiden 
liittämisen suoraan laitteisiin, jolloin voit jatkaa 
musiikin kuuntelua myös akun loputtua.

40 mm:n teräväpiirtoelementit

Jokainen kaiutin testataan ja huolletaan tarkasti 
tasapainoisen ja luonnollisen äänen 
varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien 
tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat 
erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella 
alueella ja toistavat pienimmätkin 
yksityiskohdat.

Alumiiniset korvakuvut

Kestävät alumiiniset korvakuvut vähentävät 
epämieluisaa värinää ja resonanssia. 
Kaksikerroksisen rakenteen ansiosta 
kuulokkeet ovat jäykemmät, vaimentavat 
värinää tehokkaasti ja toistavat siten äänen 
tarkasti.

Bluetooth 4.0
Edistyksellinen Bluetooth® 4.0 -tekniikka takaa 
tarkan musiikillisen elämyksen.

Suljettu kotelon rakenne

Akustinen suljettu kotelon rakenne on 
suunniteltu estämään äänen tarpeettoman 
karkaamisen ja säilyttämään äänen 
yksityiskohdat. Sen ansiosta voit nauttia 
upeasta korostuneesta bassotoistosta.

Muotoutuvat Deluxe-tyynyt

Fidelio M1 -kuulokkeiden materiaalit on valittu 
huolella pitkäkestoisen käyttömukavuuden ja 
paremman äänenlaadun takaamiseksi. 
Muotoutuvat korvatyynyt on valmistettu 
hengittävästä materiaalista, eivätkä ne paina 
korvia tai lämpene, minkä ansiosta Fidelio M1 -
kuulokkeet tuntuvat ja kuulostavat 
erinomaisilta.

Korvakuvun ohjaimet

Korvakupuun sijoitettujen intuitiivisten 
painikkeiden ansiosta siirtyminen musiikin 
kuuntelusta puheluihin on helppoa. Voit vaihtaa 
kappaletta, säätää äänenvoimakkuutta, 
keskeyttää musiikin tai vastata puheluun ja 
päättää sen tai säätää puheluiden 
äänenvoimakkuutta.

Vaimentaa kohinan erinomaisesti
Suljettu kotelo, tarkkuusrakenne ja 
muotoutuvat tyynyt estävät epämieluisaa 
taustakohinaa häiritsemästä musiikin 
kuuntelua.
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Ääni
• Taajuusvaste: 7 - 23 500 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Enimmäisteho: 150 mW
• Vääristymä: särö < 0,1 %
• WBCV: 100 mV
• Akustinen järjestelmä: Suljettu

Liitännät
• Johtoliitäntä: Hapeton kaapeli (1,1 m)

Lisätarvikkeet
• Säilytyspussi
• Äänijohto: 3,5 mm

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod classic 120 Gt, iPod classic 160 

Gt, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, 
iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, 
iPod shuffle, 3. sukupolvi, iPod shuffle, 4. sukupolvi

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad, iPad 2

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,197 lb

• Kokonaispaino: 1,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69381 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 21,8 x 18,5 x 18,5 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

8,6 x 7,3 x 7,3 tuumaa
• Nettopaino: 1,257 lb
• Nettopaino: 0,57 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 2
• Taara: 1,940 lb
• Taara: 0,88 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 16,8 x 20,2 x 8,3 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

6,6 x 8,0 x 3,3 tuumaa
• EAN: 87 12581 69381 7
• Kokonaispaino: 0,66 kg
• Kokonaispaino: 1,455 lb
• Nettopaino: 0,285 kg
• Nettopaino: 0,628 lb
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,375 kg
• Taara: 0,827 lb
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 5,9 x 7,1 x 2,8 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 15 x 18 x 7 cm
• Paino: 0,18 kg
• Paino: 0,397 lb
•
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