
 

 

Philips Fidelio
Langattomat Bluetooth®-
kuulokkeet

Erittäin tarkka ääni
Korvat peittävät
Muotoutuvat Deluxe-tyynyt
NFC
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mattoman Bluetooth®-yhteyden ja teräväpiirtoäänen ansiosta Fidelio M2BT -kuulokkeet takaavat 

ean musiikkielämyksen niin kotona kuin liikkeessä. NFC-tekniikan avulla muodostat langattoman 

riliitoksen yhdellä kosketuksella ja intuitiivisilla säätimillä voit vaihdella helposti musiikin ja puheluiden 

illä.

Kirkas ääni langattomasti
• HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
• Optimoidut 40 mm:n neodyymielementit autenttiseen äänentoistoon
• Akustisesti eristetty rakenne ei päästä äänen yksityiskohtia karkuun
• Bassorefleksijärjestelmällä selkeä, dynaaminen ja tasapainoinen basso
• Bluetooth® 4.0 -tuki ensiluokkaiseen äänen siirtoon

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen
• 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 kiinteää mikrofonia vähentävät ympäristön melua ja parantavat puhelun ääntä

Miellyttävä liikkuessa
• Muotoutuvat Deluxe-tyynyt istuvat ergonomisesti
• Joustavista kuiduista valmistettu kuulokesanka
On-ear headphones
Best wireless headphones

Philips Fidelio M2BT



 Erittäin tarkka ääni

HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun 
parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen 
studiosuorituksen 16 bittistä 44,1 kHz:n CD-
formaattia uskollisemmin. Tinkimättömän 
laadun vuoksi se on musiikinystävien paras 
valinta. Fidelio-kuulokkeet täyttävät HD-äänen 
laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit. 
Fidelio-kuulokkeiden parempi korkeiden 
taajuuksien toisto saa musiikin kuulostamaan 
paremmalta kuuntelit sitä sitten HD-
kokoelmastasi tai perinteisemmästä lähteestä.

40 mm:n teräväpiirtoelementit

Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja 
testataan tarkasti ennen pariliitosta 
tasapainoisen ja luonnollisen äänen 
varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien 
tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat 
erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella 
alueella ja toistavat pienimmätkin 
yksityiskohdat.

Akustinen eristys

Fidelio-kuulokkeiden akustinen eristys on 
erityisvalmisteinen nauhalukko, joka on 
asennettu sisäkammioon estämään äänen 
tarpeettoman karkaamisen ja säilyttämään 
äänen yksityiskohdat. Upean korostetun 
bassotoiston lisäksi voit uppoutua musiikin 
yksityiskohtiin ilman ympäristön häiriöitä.

Bassorefleksijärjestelmä (BRS)

Kuulokkeiden akustisessa suljetussa kotelossa 
on bassorefleksijärjestelmä: korvakuvuissa on 
strategisesti asetellut kanavat, jotka säätävät 
sisäkammion ilmanpainetta ja luovat kalvolle 
hallitun ympäristön optimaalisen akustisen 
vasteen tuottamiseksi. Yhdessä akustisen 
eristyksen kanssa se toistaa äänen luonnolliset 
yksityiskohdat ja tarkan, dynaamisen basson 
tinkimättä äänen selkeydestä.

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

Kaksi kiinteää mikrofonia
M2BT-kuulokkeissa on kaksi mikrofonia: 
toinen puheluja varten ja toinen 
melunvaimennukseen – mikrofoni mittaa 
ympäristön melua ja säätää ääntä sen mukaan.

Intuitiiviset painikkeet korvakuvussa

Korvakupuun sijoitettujen intuitiivisten 
painikkeiden ansiosta voit vaihtaa helposti 
musiikista puheluihin. Niillä voit myös vaihtaa 
kappaletta, aloittaa ja keskeyttää musiikin 
toiston, vastata puheluun, lopettaa puhelun ja 
säätää äänenvoimakkuutta.

Muotoutuvat tyynyt

Fidelio M2BT -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.
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Ääni
• Impedanssi: 16 ohmia
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Enimmäisteho: 40 mW
• Vääristymä: särö < 0,1 %
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: PET
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Tyyppi: Dynaamiset
• Taajuusvaste 7–40 000 Hz: kun käytetään mukana 

toimitettu kuulokekaapelia

Liitännät
• Johtoliitäntä: Hapeton kaapeli (1,1 m)
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Enimmäiskantama: Enintään 15 m

Lisätarvikkeet
• Säilytyspussi
• Äänijohto: 1,2 m 3,5 mm Äänijohto
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 23410 73172 9
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

6,7 x 8,9 x 3,1 tuumaa
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 17 x 22,5 x 8 cm
• Kokonaispaino: 1,08 lb
• Kokonaispaino: 0,49 kg

• Nettopaino: 0,631 lb
• Nettopaino: 0,286 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,449 lb
• Taara: 0,204 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Musiikin toistoaika: 10 tuntia
• Valmiusaika: 350 tuntia
• Puheaika: 10 tuntia

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,557 lb
• Kokonaispaino: 1,16 kg
• GTIN: 1 69 23410 73172 6
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

7,3 x 7,1 x 8,9 tuumaa
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 18,5 x 18 x 22,5 cm
• Nettopaino: 1,261 lb
• Nettopaino: 0,572 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 2
• Taara: 1,296 lb
• Taara: 0,588 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 15 x 18 x 7 cm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 5,9 x 7,1 x 2,8 tuumaa
• Paino: 0,19 kg
• Paino: 0,419 lb
•
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