
 

 

Philips Fidelio
Trådlösa Bluetooth®-
hörlurar

Högupplöst ljud
On-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
NFC

M2BTBK

T
v
Me
re
du
rådlös Hi-Fi-underhållning 
ar du än är
d Fidelio M2BT får du HD-ljud och smidig Bluetooth®-anslutning både hemma och på 

san. Med NFC-tekniken aktiverar du trådlös ihopparning med en knapptryckning och 
 kan enkelt växla mellan musik och samtal med de intuitiva kontrollerna.

Perfekt, trådlöst ljud
• Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
• Optimerade neodymelement på 40 mm för rent autentiskt ljud
• Akustisk passform för att hålla ljuddetaljerna inne och stänga ute bruset
• Basreflexsystem för klar, dynamisk och balanserad bas
• Bluetooth® 4.0-kompatibilitet för perfekt ljudövergång

Intuitiva och behagligt lättanvända
• Knappar på öronsnäckan för att intuitivt styra musik och samtal
• 1,2 meter lång ljudkabel som kan användas när batteriet tar slut
• 1 meter lång USB-laddningskabel för uppladdning
• Dubbla inbyggda mikrofoner stänger ute omgivande ljud för bättre samtalskvalitet

Komfort i farten
• Lyxiga kuddar i minnesskum för en ergonomisk passform
• Huvudbandet är ribbat för flexibel styrka
On-ear headphones
Best wireless headphones

Philips Fidelio M2BT



 Högupplöst ljud

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och 
återger originalstudioinspelningar mer troget 
än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den 
orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den 
perfekta följeslagaren för musikälskaren. 
Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta 
standarder som krävs för en kvalitetsstämpel 
för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på 
en högupplöst musiksamling eller en mer 
traditionell musikkälla får du ut mer av musiken 
med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-
hörlurarna.

40 mm HD-element

Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, 
finjusterat och testat innan det paras ihop med 
andra. På så sätt säkerställs det mest 
balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-
elementen används neodymmagneter som ger 
äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt 
omfång där minsta detalj återges.

Akustisk passform

Fidelio-hörlurarna har akustisk passform som 
utgörs av ett specialutformat band som är 
inbyggt i den inre behållaren, vilket eliminerar 
ljudläckage och bevarar ljuddetaljerna. Du får 
inte bara fantastiskt fyllig bas utan kan även 
njuta av varje superb detalj i musiken, utan 
störningar utifrån.

Basreflexsystem

Hörlurarnas akustiska utformning med sluten 
baksida har ett basreflexsystem som består av 
snäckor med strategiskt placerade kanaler. De 
reglerar lufttrycket i den inre behållaren och 
bildar ett membran med kontrollerad miljö för 
optimalt akustiskt gensvar. Tillsammans med 
den akustiska förseglingen isolerar den alla 
naturliga ljuddetaljer och ger exakt och 
dynamisk bas utan avkall på klarheten i ljudet.

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

Dubbla inbyggda mikrofoner
M2BT-hörlurarna har två mikrofoner – en för 
kommunikation och en som mäter det 
omgivande ljudet och automatiskt justerar 
ljudet för optimal samtalskvalitet.

Intuitiva kontroller på öronsnäckan

Intuitiva knappar finns praktiskt placerade på 
öronsnäckan för enkel växling mellan musik 
och samtal. Du kan ändra spår, spela upp och 
pausa musik samt ta emot och avsluta samtal 
och justera volymen – bara genom att trycka 
på en knapp.

Öronkuddar i minnesskum

Materialet i Fidelio M2BT 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.
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Ljud
• Impedans: 16 ohm
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Maximal ineffekt: 40 mW
• Distorsion: < 0,1 % THD
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET
• Magnettyp: Neodymium
• Typ: Dynamisk
• Frekvensomfång 7-40 000 Hz: när du använder den 

medföljande kabeln till hörlurarna

Anslutningar
• Kabelanslutning: Syrefri kabel (1,1 m)
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximal räckvidd: Upp till 15 m

Tillbehör
• Förvaringsfodral
• Ljudkabel: Ljudkabel, 1,2 m, 3,5 mm
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 73172 9
• Förpackningens mått (B x H x D): 

6,7 x 8,9 x 3,1 tum
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17 x 22,5 x 8 cm
• Bruttovikt: 1,08 lb

• Bruttovikt: 0,49 kg
• Nettovikt: 0,631 lb
• Nettovikt: 0,286 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,449 lb
• Taravikt: 0,204 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Uppspelningstid: 10 timmar
• Standby-tid: 350 timmar
• Samtalstid: 10 timmar

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,557 lb
• Bruttovikt: 1,16 kg
• GTIN: 1 69 23410 73172 6
• Yttre kartong (L x B x H): 7,3 x 7,1 x 8,9 tum
• Yttre kartong (L x B x H): 18,5 x 18 x 22,5 cm
• Nettovikt: 1,261 lb
• Nettovikt: 0,572 kg
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Taravikt: 1,296 lb
• Taravikt: 0,588 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 15 x 18 x 7 cm
• Produktens mått (B x H x D): 5,9 x 7,1 x 2,8 tum
• Vikt: 0,19 kg
• Vikt: 0,419 lb
•
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