
 

 

Philips Fidelio
Auscultadores Bluetooth

Diafragmas de 40 mm/posterior 

fechada

On-ear
Protecções em espuma de 
memória deluxe
Totalmente dobrável
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conectividade Bluetooth® 4.0 de alta definição torna os Philips Fidelio M1BT perfeitos para 
sica no interior ou em movimento. Os controlos fáceis de utilizar localizados nas protecções 
s auscultadores permitem-lhe alternar sem problemas entre música e chamadas.

Concebidos para o som
• Diafragmas em neodímio HD de 40 mm com saídas de som perfeitas
• Excelente isolamento de ruído passivo
• Arquitectura posterior fechada permite um excelente isolamento do som
• Altifalantes inclinados segundo o ângulo natural dos ouvidos para nitidez
• Diafragmas testados cuidadosamente para o melhor equilíbrio de som

Criado para maior conveniência
• Bluetooth® 4.0
• Botões na protecção para os ouvidos para controlar música e chamadas
• Cabo de áudio de 1,2 metros para quando ficar sem carga na bateria
• Cabo de carregamento USB de 1 metro para recarregamento
• Dois microfones incorporados para chamadas de melhor qualidade

Concebidos p/ o conforto
• Protecções em espuma de memória deluxe para uma adaptação ergonómica
• Aro para a cabeça em couro verdadeiro de alta qualidade - elegante mais confortável
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 Cabo de carregamento USB de 1 metro

Cabo de carregamento USB de 1 metro para 
recarregamento

Cabo áudio de 1,2 metros incluído
O cabo áudio amovível de 1,2 metros incluído 
permite que os auscultadores sejam ligados 
directamente a dispositivos, mantendo música 
em reprodução mesmo de a bateria dos 
auscultadores se esgotar.

Diafragmas de 40 mm de alta definição

Cada altifalante é testado e concebido 
cuidadosamente para assegurar o som mais 
natural e equilibrado. Os diagramas de 40 mm 
utilizam ímanes em neodímio de alta potência 
para fornecer um verdadeiro som de alta 
definição numa gama dinâmica ampla, 
reproduzindo até os detalhes mais pequenos.

Protecções para os ouvidos em alumínio

As protecções para os ouvidos em alumínio 
seleccionadas pela sua resistência reduzem 
vibração e ressonância indesejadas. Uma 
construção de dupla camada permite que a 
auscultadores sejam mais rígido, amortecendo 
eficazmente a vibração para um som preciso.

Bluetooth 4.0
Tecnologia Bluetooth® 4.0 avançada, permite 
um entretenimento musical excelente em alta 
definição.

Arquitectura posterior fechada

A arquitectura acústica com parte posterior 
fechada foi especialmente concebida para 
eliminar fugas de som desnecessárias e 
preservar os detalhes sonoros. Isto resulta 
numa excelente extensão de graves.

Protecções em espuma de memória 
deluxe

Os materiais utilizados nos Fidelio M1 foram 
seleccionados cuidadosamente para assegurar 
um conforto de utilização prolongado e um 
desempenho de som melhorado. Os 
auriculares em espuma de memória com 
materiais respiráveis dissipam a pressão e a 
acumulação de calor, para que os 
auscultadores Fidelio M1 transmitam uma 
sensação e um som excepcionais.

Controlos nas protecções para os 
ouvidos

Botões intuitivos colocados convenientemente 
na protecção para os ouvidos permitem 
alternar facilmente entre música e chamadas. 
Mudar de faixa e o volume, reproduzir músicas 
e colocar em pausa, ou atender, desligar e 
alterar o volume de qualquer chamada 
telefónica.

Isolamento de ruído excelente
A combinação de um design posterior fechado, 
uma construção precisa e das protecções em 
espuma de memória evitam que ruído de fundo 
indesejado interfira com a música.
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Som
• Frequência de resposta: 7 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Entrada máxima de corrente: 150 mW
• Distorção: < 0,1% THD
• WBCV: 100 mV
• Sistema acústico: Fechado

Conectividade
• Ligação de Cabo: Cabo sem oxigénio (1,1 m)

Acessórios
• Bolsa para arrumação
• Cabo áudio: 3,5 mm

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod classic de 120 GB, iPod 

classic de 160 GB, iPod nano de 5.ª geração, iPod 
nano de 6.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, 
iPod touch de 4.ª geração, iPod shuffle de 3.ª 
geração, iPod shuffle de 4.ª geração

Compatível com iPad
• Compatível com: iPad, iPad 2

Embalagem exterior
• Peso bruto: 3,197 lb
• Peso bruto: 1,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69381 4

• Embalagem exterior (C x L x A): 
21,8 x 18,5 x 18,5 cm

• Embalagem exterior (C x L x A): 
8,6 x 7,3 x 7,3 polegada

• Peso líquido: 1,257 lb
• Peso líquido: 0,57 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Tara: 1,940 lb
• Tara: 0,88 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

16,8 x 20,2 x 8,3 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,6 x 8,0 x 3,3 polegada
• EAN: 87 12581 69381 7
• Peso bruto: 0,66 kg
• Peso bruto: 1,455 lb
• Peso líquido: 0,285 kg
• Peso líquido: 0,628 lb
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,375 kg
• Tara: 0,827 lb
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,9 x 7,1 x 2,8 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

15 x 18 x 7 cm
• Peso: 0,18 kg
• Peso: 0,397 lb
•
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