
 

 

Philips Fidelio
Bluetooth-hörlurar

40 mm högtalarelement/sluten 

baksida

On-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Vikbar för plan förvaring
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 Bluetooth® 4.0-anslutning gör Philips Fidelio M1BT perfekt för musik inomhus och 

 resande fot. De lättanvända reglagen på öronsnäckan gör att du kan växla mellan musik 
h samtal utan avbrott.

Konstruerad för ljud
• Optimalt ventilerade 40 mm HD-neodymhögtalarelement
• Utmärkt passiv ljudisolering
• Konstruktion med sluten baksida ger utomordentlig ljudisolering
• Högtalare vinklade efter örats naturliga form för klart ljud
• Noggrant testade högtalarelement för bästa balans i ljudet

Skapad för bekvämlighet
• Bluetooth® 4.0
• Knappar på öronsnäckan för kontroll av musik och samtal
• 1,2 meter lång ljudkabel som kan användas när batteriet tar slut
• 1 meter lång USB-laddningskabel för uppladdning
• Två inbyggda mikrofoner för bättre samtalskvalitet

Tillverkad för komfort
• Lyxiga kuddar i minnesskum för en ergonomisk passform
• Huvudband i äkta kvalitetsläder – elegant och bekvämt
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 1 meter lång USB-laddningskabel

1 meter lång USB-laddningskabel för 
uppladdning

1,2 meter lång ljudkabel medföljer
Med den medföljande 1,2 meter långa 
löstagbara ljudkabeln kan du ansluta hörlurarna 
direkt till en enhet och lyssna på musik även 
när batteriet är slut.

40 mm HD-element

Varje högtalare är omsorgsfullt testad och 
arrangerad för att ljudet ska bli så balanserat 
och naturligt som möjligt. Till 40 mm-
elementen används kraftfulla neodymmagneter 
som ger äkta HD-ljud med ett brett dynamiskt 
omfång där minsta lilla detalj återges.

Öronsnäckor i aluminium

Öronsnäckor i aluminium, utvalda för sin 
styrka, reducerar oönskade vibrationer och 
resonans. En dubbellagerskonstruktion gör 
hörlurarna stelare, vilket effektivt dämpar 
vibrationer så att ljudet blir mer exakt.

Bluetooth4.0
Avancerad Bluetooth® 4.0-teknik ger en 
enastående HD-musikupplevelse.

Konstruktion med sluten baksida

Den akustiska konstruktionen med sluten 
baksida som är särskilt utformad för att 
eliminera ljudläckage och bevara ljuddetaljerna. 
Resultatet blir fantastiskt fyllig bas.

Lyxiga kuddar i minnesskum

Materialen i Fidelio M1 har noga valts ut för att 
komforten och ljudprestandan ska bli så bra 
som möjligt. Öronkuddar i minnesskum med 
material som andas minskar trycket och 
värmealstringen, vilket gör att Fidelio M1-
hörlurarna har enastående komfort och 
ljudkvalitet.

Kontroller på öronsnäckan

Intuitiva, lättillgängliga knappar på öronsnäckan 
gör det enkel att växla mellan musik och 
samtal. Byt låt, ändra musikvolymen, spela upp 
och pausa musik, svara i telefon, lägg på luren 
och ändra samtalsvolymen.

Utmärkt ljudisolering
Kombinationen av en sluten baksida, en 
precisionskonstruktion och kuddar i 
minnesskum förhindrar att oönskat 
bakgrundsbrus stör musiken.
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Funktioner
Bluetooth-hörlurar
40 mm högtalarelement/sluten baksida On-ear, Lyxiga kuddar i minnesskum, Vikbar för plan förvaring
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 7–23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Maximal ineffekt: 150 mW
• Distorsion: < 0,1 % THD
• WBCV: 100 mV
• Akustiskt system: Stängd

Anslutningar
• Kabelanslutning: Syrefri kabel (1,1 m)

Tillbehör
• Förvaringsfodral
• Ljudkabel: 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, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 
6:e generationen, iPod touch, 3:e generationen, 
iPod touch, 4:e generationen, iPod shuffle 3rd 
Generation, iPod shuffle 4th Generation

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,197 lb

• Bruttovikt: 1,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69381 4
• Yttre kartong (L x B x H): 21,8 x 18,5 x 18,5 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 8,6 x 7,3 x 7,3 tum
• Nettovikt: 1,257 lb
• Nettovikt: 0,57 kg
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Taravikt: 1,940 lb
• Taravikt: 0,88 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

16,8 x 20,2 x 8,3 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

6,6 x 8,0 x 3,3 tum
• EAN: 87 12581 69381 7
• Bruttovikt: 0,66 kg
• Bruttovikt: 1,455 lb
• Nettovikt: 0,285 kg
• Nettovikt: 0,628 lb
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,375 kg
• Taravikt: 0,827 lb
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5,9 x 7,1 x 2,8 tum
• Produktens mått (B x H x D): 15 x 18 x 7 cm
• Vikt: 0,18 kg
• Vikt: 0,397 lb
•
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Specifikationer
Bluetooth-hörlurar
40 mm högtalarelement/sluten baksida On-ear, Lyxiga kuddar i minnesskum, Vikbar för plan förvaring
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