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Auscultadores sem fios 
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Áudio de alta resolução
On-ear
Protecções em espuma de 
memória deluxe
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ara onde quer que vá
 casa ou na rua, som de alta definição e conectividade Bluetooth® perfeita à sua disposição 

m os Fidelio M2BT. A tecnologia NFC assegura um emparelhamento sem fios com um só 
que, e os controlos intuitivos permitem-lhe comutar facilmente entre música e chamadas.

Som cristalino – sem fios
• Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura
• Diafragmas em neodímio de 40 mm optimizados para um som puro e autêntico
• Com isolamento acústico para conservar os detalhes sonoros e bloquear o ruído
• Sistema Bass Reflex fornece graves nítidos, dinâmicos e equilibrados
• Compatibilidade com Bluetooth® 4.0 para uma transição de áudio perfeita

Utilização intuitiva, fácil e agradável
• Botões na protecção para os ouvidos para um controlo intuitivo de 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
• Microfones duplos incorporados eliminam o ruído ambiente para uma melhor qualidade de 

chamadas

Movimento com conforto
• Protecções em espuma de memória deluxe para uma adaptação ergonómica
• Aro para a cabeça fabricado com fibras trançadas em canelado para uma flexibilidade reforçada
On-ear headphones
Best wireless headphones

Philips Fidelio M2BT



 Áudio de alta resolução

O áudio de alta resolução oferece o melhor 
em desempenho de áudio, reproduzindo 
gravações originais de estúdio mais fielmente 
do que os formatos de CD de 16 bits/
44,1 kHz. Esta qualidade de áudio sem 
cedências torna o áudio de alta resolução na 
melhor companhia para os amantes de música. 
Os auscultadores Fidelio cumprem os 
exigentes padrões necessários para o selo de 
qualidade de áudio de alta resolução. Quer 
esteja a desfrutar da sua colecção de alta 
resolução ou de uma fonte de música mais 
tradicional, as altas frequências alargadas e 
suaves da gama de auscultadores Fidelio ajudá-
lo-ão a aproveitar mais a sua música.

Diafragmas de 40 mm de alta definição

Todos os diafragmas do altifalante são 
seleccionados cuidadosamente, sintonizados e 
testados, antes de serem combinados de forma 
a garantir o som natural mais 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.

Isolam. acústico

Os auscultadores Fidelio dispõem de um 
isolamento acústico que consiste num 
bloqueio de fita - concebido especificamente 
para este fim - incorporado na câmara interior, 
que elimina todas fugas de som desnecessárias 
que preserva os detalhes sonoros. Além de 
obter uma excelente extensão de graves, 
também obtém um entretenimento envolvente 
em cada detalhe da sua música excelente, sem 
perturbações exteriores.

Sistema Bass Reflex (BRS)

A arquitectura acústica com parte posterior 
fechada dos auscultadores dispõe de um 
sistema Bass Reflex que é composto 
essencialmente por protecções para as orelhas 
com saídas posicionadas de forma estratégica. 
Estas regulam a pressão do ar dentro da 
câmara interior, proporcionando um ambiente 
controlado ao diafragma para uma resposta 
acústica perfeita. Em conjunto com a retenção 

do isolamento acústico, todos os detalhes 
sonoros naturais são isolados e são fornecidos 
graves precisos e dinâmicos, sem 
comprometer a nitidez de som.

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

Microfones duplos incorporados
Os auscultadores M2BT estão equipados com 
dois microfones - um para voz e outro para 
medir o ruído ambiente - que ajustam 
automaticamente o som para optimizar a 
qualidade das chamadas.

Controlos intuitivos nas protecções para 
os ouvidos

Botões intuitivos localizados 
convenientemente na protecção para os 
ouvidos permitem alternar facilmente entre a 
sua música e chamadas. Pode mudar de faixa, 
reproduzir e colocar em pausa a sua música, 
bem como atender e terminar chamadas e 
ajustar o volume - tudo na ponta dos seus 
dedos.
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Som
• Impedância: 16 ohm
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Entrada máxima de corrente: 40 mW
• Distorção: < 0,1% THD
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET
• Tipo de magneto: Neodímio
• Tipo: Dinâmica
• Frequência de resposta 7-40 000 Hz: ao utilizar o 

cabo dos auscultadores fornecido

Conectividade
• Ligação de Cabo: Cabo sem oxigénio (1,1 m)
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Até 15 m

Acessórios
• Bolsa para arrumação
• Cabo áudio: Cabo áudio de 3,5 mm com 1,2 m
• Manual de início rápido: Incluído
• Cabo USB: Incluído para carregamento

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 73172 9
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,7 x 8,9 x 3,1 polegada
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17 x 22,5 x 8 cm
• Peso bruto: 1,08 lb
• Peso bruto: 0,49 kg
• Peso líquido: 0,631 lb

• Peso líquido: 0,286 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,449 lb
• Tara: 0,204 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Alimentação
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Tempo de reprodução de música: 10 horas
• Tempo em espera: 350 horas
• Tempo conv.: 10 horas

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,557 lb
• Peso bruto: 1,16 kg
• GTIN: 1 69 23410 73172 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 

7,3 x 7,1 x 8,9 polegada
• Embalagem exterior (C x L x A): 

18,5 x 18 x 22,5 cm
• Peso líquido: 1,261 lb
• Peso líquido: 0,572 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Tara: 1,296 lb
• Tara: 0,588 kg

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

15 x 18 x 7 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,9 x 7,1 x 2,8 polegada
• Peso: 0,19 kg
• Peso: 0,419 lb
•
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