
 

 

Philips Fidelio
Bluetooth-hodetelefoner

Elementer på 40 mm / lukket 

bakside

Hodetelefoner
Deluxe-puter med mykt skum
Sammenleggbare

M1BTBL
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etooth® 4.0-tilkoblingsmulighet for høydefinisjonslyd gjør at Philips Fidelio M1BT er perfekt for 
pille av musikk innendørs, eller når du er på farten. Kontroller som er enkle å bruke, er plassert 
 hodetelefonens øredeksel og gjør at du kan bytte sømløst mellom musikk og samtaler.

Utformet for lyd
• Neodymhøyttalerdrivere på 40 mm med HD-lyd og optimal ventilasjon
• Utmerket passiv støyisolering
• Struktur med lukket bakside gir utmerket lydisolering
• Høyttalerne er vippet etter ørets naturlige vinkel for å gi klarhet
• Driverne er grundig utprøvet for å gi den best balanserte lyden

Skapt for brukervennlighet
• Bluetooth® 4.0
• Øredekselknapper for kontroll av musikk og samtaler
• Lydkabel på 1,2 meter som kan brukes når du går tom for batteri
• 1 meter USB-ladekabel for opplading
• To innebygde mikrofoner for forbedret kvalitet på samtalen

Utformet for komfort
• Deluxe-skumputer med minne for ergonomisk passform
• Førsteklasses hodebånd i ekte lær – stilig og komfortabelt
BEST WIRELESS HEADPHONES
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 1 meter USB-ladekabel

1 meter USB-ladekabel for opplading

1,2 meter lydkabel følger med
Den inkluderte 1,2 meter avtakbare lydkabelen 
gjør at hodetelefoner kan kobles direkte til 
enheter, slik at du kan spille av musikk selv om 
hodetelefonbatteriet er tomt.

40 mm HD-drivere

Hver høyttaler er nøye testet og plassert for å 
gi den mest balanserte og naturlige lyden. 
Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige 
neodymmagneter for å gi ekte 
høydefinisjonslyd i en bred, dynamisk 
rekkevidde. Selv de minste lydene blir gjengitt.

Øredeksler i aluminium

Øredekslene i aluminium er valgt ut på 
bakgrunn av styrke, og de reduserer uønsket 
vibrasjon og gjenklang. Konstruksjonen i to lag 
gjør at hodetelefonene kan være stivere, og det 
demper effektivt vibrasjonen for å gi en presis 
lyd.

Bluetooth4.0
Avansert Bluetooth® 4.0-teknologi for en 
fantastisk musikkopplevelse med 
høykvalitetslyd

Struktur med lukket bakside

Den akustiske strukturen med lukket bakside 
er spesielt utformet for å fjerne all unødvendig 
lydlekkasje og beholde lyddetaljene. Resultatet 
er utmerket bassutvidelse.

Deluxe-puter med mykt skum

Materialene som brukes i Fidelio M1 er nøye 
utvalgt for å sikre langvarig brukskomfort og 
forbedret lydgjengivelse. Øreputer som puster 
og har skum med minne fordeler belastning og 
varmeoppbygning på øret, derfor låter Fidelio 
M1-hodetelefonene fantastisk samtidig som de 
er svært behagelige å ha på.

Øredekselkontroller

Intuitive knapper som er praktisk plassert på 
øredekselet, gjør det enkelt å veksle mellom 
musikk og samtaler. Endre spor, volum, spill av 
og ta pause i musikken, eller svar, avslutt og 
endre volum på alle typer samtaler.

Fremragende støyisolering
Kombinasjonen av utforming med lukket 
bakside, nøyaktig konstruksjon og skumputer 
med minne kan forhindre at uønsket støy fra 
omgivelsene forstyrrer musikken.
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Lyd
• Frekvensområde: 7–23 500 Hz
• Impedans: 16 Ohm
• Følsomhet: 107 dB
• Høyttalerdiameter: 40 millimeter
• Maksimal inngangseffekt: 150 mW
• Forvrengning: < 0,1 % THD
• WBCV: 100 mV
• Akustisk system: Lukket

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: Oksygenfri kabel (1,1 m)

Tilbehør
• Oppbevaringsetui
• Lydkabel: 3,5 mm

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod classic 120 GB, iPod classic 

160 GB, Femtegenerasjons iPod nano, 
Sjettegenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch, 
Tredjegenerasjons iPod shuffle, Fjerdegenerasjons 
iPod shuffle

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

Ytre eske
• Bruttovekt: 3,197 lb
• Bruttovekt: 1,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69381 4
• Yttereske (L x B x H): 21,8 x 18,5 x 18,5 cm
• Yttereske (L x B x H): 8,6 x 7,3 x 7,3 tommer
• Nettovekt: 1,257 lb
• Nettovekt: 0,57 kg
• Antall kundepakker: 2
• Taravekt: 1,940 lb
• Taravekt: 0,88 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 16,8 x 20,2 x 8,3 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 6,6 x 8,0 x 3,3 tommer
• EAN: 87 12581 69381 7
• Bruttovekt: 0,66 kg
• Bruttovekt: 1,455 lb
• Nettovekt: 0,285 kg
• Nettovekt: 0,628 lb
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,375 kg
• Taravekt: 0,827 lb
• Type hylleplassering: Begge

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 5,9 x 7,1 x 2,8 tommer
• Produktmål (B x H x D): 15 x 18 x 7 cm
• Vekt: 0,18 kg
• Vekt: 0,397 lb
•
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