
 

 

Philips Fidelio
Hovedtelefoner med 
mikrofon

Lyd i høj opløsning
On-ear
Luksusørepuder med 
viskoelastisk skum
Flad sammenfoldning

M1MKIIBO
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i-Fi-lyd, omhyggeligt udformet
ilips Fidelio M1MKII, der er en sammensmeltning af den bedste lyd i sin klasse og ægte komfort 
t enestående design, er udviklet af eksperter og udformet til nydelse af musik i høj kvalitet. Dens 
te, men robuste design sikrer ligeledes perfekt støjisolering, når du er på farten.

Fuld fordybelse i krystalklare lyddetaljer
• Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
• Optimerede 40 mm neodymdrivere, der giver ren, autentisk lyd
• Lysere svingspole, der giver bedre klarhed og et bredere lydbillede
• Akustisk forseglet, så de holder lyddetaljerne inde og støjen ude
• Basreflekssystemet giver en klar, dynamisk og afbalanceret bas
• Dobbeltlags-ørekapsler, der er konstrueret mhp. lydpræcision

Intuitiv og behagelig at bruge
• Betjeningsenheder og mikrofon på ledningen, så du kan skifte mellem musik og opkald
• Det imiterede ruskindsetui giver en elegant hovedtelefonbeskyttelse

Bevæg dig med komfort
• Luksusørepuder med viskoelastisk skum for at få en ergonomisk pasform
• Aluminium og syet, fint læder giver et udseende og en fornemmelse af førsteklasses kvalitet
On-ear headphones
Best portable on-ear 

headphones £100-£200
Philips Fidelio M1MKII



 Lyd i høj opløsning

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for 
lydgengivelse, en mere virkelighedstro 
genskabelse af de originale masteroptagelser i 
studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. 
Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj 
opløsning til den bedste ledsager inden for lyd 
til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever 
op til de strenge standarder, der kræves for at 
opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. 
Uanset om du nyder din samling af lyd i høj 
opløsning eller en mere traditionel musikkilde, 
hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i 
hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får 
mere ud af musikken.

40 mm drivere med høj opløsning

Hver højttalerdriver er omhyggeligt 
håndplukket, indstillet og testet, før de sættes 
sammen for at sikre den mest afbalancerede 
naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter 
kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte 
high definition-lyd i et stort dynamisk område, 
og de gengiver selv de mindste detaljer.

Akustisk forsegling

Fidelio-hovedtelefonerne har en akustisk 
forsegling med en specielt designet båndlås, 
der er indbygget i det interne kammer, og som 
forhindrer unødigt lydudslip og bevarer 
lyddetaljerne. Du får ikke kun en fremragende 
basudvidelse, men også overvældende 
musiknydelse af hver eneste fine musikdetalje, 
uden forstyrrelser fra det omgivende miljø.

Basreflekssystem (BRS)

Hovedtelefonens akustiske, lukkede 
bagsidearkitektur har et basreflekssystem, som 
i det væsentlige omfatter ørekapsler med 
strategisk placerede lufthuller. Disse regulerer 
lufttrykket i det interne kammer, hvilket giver 
membranen et kontrolleret miljø, der giver 
optimal akustisk respons. Alle naturlige 
lyddetaljer, der arbejder sammen med den 
akustiske forsegling, isoleres og leverer en 
præcis og dynamisk bas uden at gå på 
kompromis med lydklarheden.

Dobbeltlags-ørekapsler
Dobbeltlags-ørekapslerne på Philips Fidelio 
M1MKII er konstrueret mhp. at reducere 
resonans og dæmpe vibrationer for at give en 
virkelig præcis og ren lyd, så du kan høre hver 
eneste fine lyddetalje. Den solide, lagdelte 
konstruktion sikrer holdbarhed og komfort og 
gør M1MKII til en ideel musikmakker i lang tid 
frem.

Lysere svingspole
I Fidelio M1MKII anvendes en lysere svingspole 
i forhold til dens forgængere, hvilket sikrer 
øget klarhed ved lave frekvenser og større 
udvidelse af de høje frekvenser. Resultatet er 
generelt en mere fint detaljeret, rummelig lyd.

Ørepuder med viskoelastisk skum

De materialer, der er brugt til Fidelio-
hovedtelefoner, er omhyggeligt udvalgt for at 
sikre lang tids bærekomfort og forbedret lyd. 
Åbne luksusørepuder med viskoelastisk skum 
er udviklet til at give en optimal ergonomisk 
pasform. Skummet former sig ikke bare perfekt 
efter dit øres form, det forsegler også 
baslydene og holder omgivende støj ude. Det 
er designet med den ydre pude - ved brug af et 
afbalanceret forhold mellem stof og 
proteinlæder - for at reducere trykket på ørets 
overflade og ophobningen af varme, så 
hovedtelefonerne føles og lyder fremragende.

Mikrofon med svarknap
Betjeningsenheder og mikrofon på ledningen, 
så du kan skifte mellem musik og opkald
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Lyd
• Frekvenskurve: 6-40.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Max. belastning: 150 mW
• Forvrængning: < 0,1% THD
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Magnet: Neodym
• Type: Dynamisk

Design
• Farve: Sort med orange detaljer

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Oxygenfrit kabel (1,1 m)
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, NOKIA, SAMSUNG*, SONY * kun 
de nyeste modeller

Tilbehør
• Opbevaringsetui
• Lydkabel: med mikrofon og svarknap
•
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