
 

 

Philips Fidelio
Draadloze Bluetooth®-
hoofdtelefoon

Audio met hoge resolutie
Voor op het oor
Luxe kussens van memory foam
NFC

M2BTBK
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uis en onderweg profiteert u van HD-geluid en naadloze Bluetooth®-connectiviteit met de 
elio M2BT. Dankzij de NFC-technologie kunt u met één tik draadloos koppelen en de intuïtieve 
diening zorgt ervoor dat u moeiteloos kunt schakelen tussen muziek en oproepen.

Loepzuiver geluid – draadloos
• Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
• Geoptimaliseerde neodymium-drivers van 40 mm voor zuiver geluid
• Akoestisch afgesloten om de geluidsdetails binnen te houden en geluid buiten te sluiten
• Bass Reflex-systeem biedt een heldere, dynamische en uitgebalanceerde bas
• Compatibiliteit met Bluetooth® 4.0 voor uitzonderlijke audio-overdracht

Intuïtief en uiterst gebruiksvriendelijk
• Knoppen op de oorschelp voor intuïtieve bediening van muziek en telefoongesprekken
• Audiokabel van 1,2 m voor wanneer de batterij leegraakt
• USB-snoer van 1 meter voor opladen
• Dubbele ingebouwde microfoon sluit omgevingsgeluid buiten voor een betere kwaliteit van 

oproepen

Comfort onderweg
• Luxe kussens van memory foam voor een ergonomische pasvorm
• Hoofdband met ribpatroon voor flexibele sterkte
On-ear headphones
Best wireless headphones

Philips Fidelio M2BT



 Audio met hoge resolutie

Audio met hoge resolutie biedt de beste 
audioprestaties door originele 
studiomasteropnamen getrouwer te 
reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/
44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit 
maakt audio met hoge resolutie de beste optie 
voor de muziekliefhebber. Fidelio-
hoofdtelefoons voldoen aan de strenge 
normen die worden gesteld voor het 
kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet 
van uw muziekcollectie met hoge resolutie of 
een traditionelere muziekbron, de hoge 
frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons 
helpen u meer uit uw muziek te halen.

High Definition 40 mm drivers

Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig 
geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze 
gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, 
natuurlijke geluid te garanderen. De drivers 
van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-
magneten voor een fantastisch high definition-
geluid met een breed dynamisch bereik, dat 
zelfs de kleinste details weergeeft.

Geluiddicht

De Fidelio-hoofdtelefoon is voorzien van een 
akoestische afdichting die bestaat uit een 
speciaal ontworpen bandbarrière in de 
binnenste kamer. Deze voorkomt dat geluid 
onnodig verloren gaat en dat geluidsdetails 
behouden blijven. Dit zorgt niet alleen voor 
een uitstekend basgeluid, maar ook voor een 
intense beleving van alle superieure details van 
uw muziek, zonder verstoring uit de omgeving.

Bass Reflex-systeem (BRS)

Het hoofdtelefoonontwerp met gesloten 
achterkant maakt onderdeel uit van een Bass 
Reflex-systeem dat bestaat uit oordoppen met 
strategisch geplaatste openingen. Hiermee 
wordt de luchtdruk in de binnenste kamer 
geregeld, zodat het diafragma functioneert in 
een gecontroleerde omgeving voor optimale 
akoestische respons. In combinatie met de 
geluiddichte constructie wordt elk natuurlijk 
geluidsdetail geïsoleerd, wat een nauwkeurig 
en dynamisch basgeluid oplevert, zonder dat 
het ten koste gaat van de helderheid.

Bluetooth® 4.0
Geavanceerde Bluetooth® 4.0-technologie 
zorgt voor een superieure muziekervaring in 
High Definition.

Twee ingebouwde microfoons
De M2BT is voorzien van twee microfoons; 
één voor spraak en een tweede die 
omgevingsgeluid meet en het geluid 
automatisch aanpast voor een optimale 
gesprekskwaliteit.

Intuïtieve bediening op de oorschelp

Op de oorschelp bevinden zich intuïtieve 
knoppen waarmee u eenvoudig kunt schakelen 
tussen uw muziek en oproepen. U kunt van 
nummer wisselen, muziek afspelen en 
onderbreken en gesprekken beëindigen en het 
volume aanpassen - alles binnen handbereik.

Oorkussens van memory foam

De materialen voor de Fidelio M2BT zijn 
zorgvuldig geselecteerd voor langdurig 
comfort en een uitmuntend geluid. 
Oorkussens van memory foam en ademende 
materialen spreiden de druk en warmte, zodat 
de Fidelio M2BT-hoofdtelefoon optimaal 
comfort en uitzonderlijk geluid biedt.
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Geluid
• Impedantie: 16 ohm
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Vervorming: < 0,1% THD
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: PET
• Magneettype: Neodymium
• Type: Dynamisch
• Frequentierespons 7 - 40.000 Hz: bij gebruik van de 

meegeleverde hoofdtelefoonkabel

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Zuurstofvrije kabel (1,1 m)
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximumbereik: Maximaal 15 m

Accessoires
• Opbergetui
• Audiokabel: Audiokabel van 1,2 m/3,5 mm
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 73172 9
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

6,7 x 8,9 x 3,1 inch
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17 x 22,5 x 8,0 cm
• Brutogewicht: 1,08 lb
• Brutogewicht: 0,49 kg

• Nettogewicht: 0,631 lb
• Nettogewicht: 0,286 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,449 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,204 kg
• Type schap: Beide

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Afspeelduur van muziek: 10 uur
• Stand-bytijd: 350 uur
• Spreektijd: 10 uur

Omdoos
• Brutogewicht: 2,557 lb
• Brutogewicht: 1,16 kg
• GTIN: 1 69 23410 73172 6
• Omdoos (L x B x H): 7,3 x 7,1 x 8,9 inch
• Omdoos (L x B x H): 18,5 x 18 x 22,5 cm
• Nettogewicht: 1,261 lb
• Nettogewicht: 0,572 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Gewicht van de verpakking: 1,296 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,588 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

15 x 18 x 7 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,9 x 7,1 x 2,8 inch
• Gewicht: 0,19 kg
• Gewicht: 0,419 lb
•
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