Philips Fidelio
Słuchawki ze złączem
Lightning
Przetworniki 40 mm/zamkn.
konstrukcja
Nauszne
Luksusowe, dopasowujące się
poduszki
Składane

Dźwięk wysokiej jakości
Dzięki słuchawkom M2L możesz cieszyć się nieskazitelnym i niezwykle szczegółowym dźwiękiem w
każdym miejscu. Obsługa złącza Lightning i wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy pozwolą Ci
uzyskać dźwięk o jakości znanej z urządzeń Fidelio podczas korzystania z urządzeń z systemem iOS —
bez zniekształceń.
Najlepsze słuchawki dla użytkowników systemu iOS
• Zoptymalizowane złącze Lightning™ do obsługi urządzeń z systemem iOS
• Słuchaj dźwięku wysokiej rozdzielczości z urządzeń z systemem iOS
• Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz zapewnia dźwięk wysokiej
rozdzielczości w każdym miejscu

M2L

Głębokie i czyste brzmienie pełne detali
• Zoptymalizowane 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają czysty i autentyczny
dźwięk
• Akustycznie szczelna konstrukcja utrzymuje szczegóły dźwięku wewnątrz, a hałas na zewnątrz
• System Bass Reflex zapewnia czysty, dynamiczny i zrównoważony bas
• Pasmo przenoszenia zostało dostrojone tak, aby rozróżniać preferencje użytkowników
Wygodne poruszanie się
• Wysokiej klasy poduszki dopasowujące się do kształtu ucha umożliwiają ergonomiczne
dopasowanie
• Aluminium i wysokiej jakości skóra nadają wyjątkowy wygląd
• Etui ze sztucznego zamszu to eleganckie zabezpieczenie słuchawek
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Zalety
Złącze Lightning™

Model Philips Fidelio M2L jest wyposażony w
złącze Lightning™, które przesyła czysty sygnał
cyfrowy bezpośrednio do słuchawek.
Zachowanie cyfrowego sygnału pomaga
ograniczyć przesłuch i poprawia separację
kanałów stereo.
Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Model Philips Fidelio M2L umożliwia słuchanie
dźwięku wysokiej rozdzielczości (24 bity,
48 kHz) z urządzenia z systemem iOS przez
złącze Lightning. Model M2L gwarantuje
najlepsze wrażenia słuchowe — każdy detal
oryginalnego nagrania jest słyszalny tak, jak
chciałby tego jego twórca.

Wbudowany przetwornik cyfrowoanalogowy i wzmacniacz

Akustyczna uszczelka

Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
wbudowany w model Philips Fidelio M2L
zapewnia wolność i mobilność, która pozwala
cieszyć się dźwiękiem wysokiej rozdzielczości
w dowolnym czasie i miejscu. Nie musisz
zabierać dodatkowego sprzętu na zwykły
spacer.

Słuchawki Fidelio są wyposażone w akustyczną
uszczelkę. To specjalnie zaprojektowana
wstęga wbudowana w wewnętrzną komorę,
która eliminuje niepotrzebną utratę dźwięku i
zachowuje szczegóły. Efektem jest nie tylko
bogate brzmienie basów, ale także realistyczny
wyraz każdego szczegółu muzyki bez zakłóceń
z otoczenia.

Wysokiej jakości przetworniki 40 mm

System Bass Reflex (BRS)

Każdy przetwornik głośnika jest starannie
ręcznie wybrany, dostrojony i przetestowany
przed dopasowaniem, aby zapewnić najbardziej
zrównoważony, naturalny dźwięk. 40milimetrowe przetworniki wykorzystują
wysokiej mocy magnesy neodymowe, aby
zapewnić dźwięk wysokiej jakości w szerokim
zakresie dynamicznym i odtwarzają nawet
najdrobniejsze detale.

Zamknięta konstrukcja akustyczna słuchawek
jest wyposażona w system Bass Reflex, na
który składają się przede wszystkim elementy
nauszne ze strategicznie rozmieszczonymi
otworami. Otwory te, regulując ciśnienie
powietrza wewnątrz komory, zapewniają
kontrolowane środowisko dla membrany w
celu uzyskania optymalnego pasma
przenoszenia. Współdziałając z akustyczną
uszczelką, system izoluje każdy detal
naturalnego dźwięku oraz zapewnia dokładny i
dynamiczny bas bez uszczerbku dla czystości
dźwięku.
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Dane techniczne
Dźwięk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasmo przenoszenia: 7–25 000 Hz
Impedancja: 16 omów
Czułość: 107 dB
Średnica głośnika: 40 mm
Maksymalna moc wejściowa: 150 mW
Zniekształcenia: < 0,1% THD
System akustyczny: Zamknięty
Membrana: Tworzywo PET
Rodzaj magnesu: Neodymowy
Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń

• Zgodność z:: Do urządzeń iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini
z wyświetlaczem Retina, iPad (4. generacji), iPad
mini, iPod touch (5. generacji)
• Złącze: Złącze Lightning

Akcesoria

• Etui do przechowywania
•
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