
 

 

Philips Fidelio
Auscultadores com 
conector Lightning

Diafragmas de 40 mm/posterior 

fechada

On-ear
Protecções em espuma de 
memória deluxe
Totalmente dobrável
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 auscultadores M2L fornecem o som característico da Fidelio em alta resolução, directamente para 

eu dispositivo iOS, sem distorção ou interferência, graças a um conector Lightning e ao conversor 

 digital-analógico incorporado. Desfrute de um som puro e detalhado em qualquer local, com estilo.

O melhor parceiro musical para iOS
• Conector Lightning™ optimizado para dispositivos iOS
• Desfrute de áudio de alta resolução em dispositivos iOS
• Conversor de digital-analógico e amplificador integrado para música de alta resolução em 

qualquer local

Envolvência total com detalhes puros
• 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
• Frequência de resposta ajustada conforme as preferências do ouvinte

Movimento com conforto
• Protecções em espuma de memória deluxe para uma adaptação ergonómica
• Alumínio e pele de alta qualidade para uma aparência superior
• Bolsa em camurça sintética oferece uma protecção moderna para os auscultadores



 Conector Lightning™

Os Philips Fidelio M2L estão equipados com 
um conector Lightning™, que fornece um sinal 
digital puro directamente para os 
auscultadores. Manter o sinal digital ajuda a 
reduzir interferências por diafonia e melhora a 
separação estéreo.

Áudio de alta resolução

Os Philips Fidelio M2L permitem-lhe desfrutar 
de um formato áudio em alta resolução de 
48 KHz de 24 bits transmitido a partir do seu 
dispositivo iOS através do conector Lightning. 
Os M2L asseguram a melhor experiência de 
audição, revelando todos os detalhes 
exactamente como o artista os concebeu.

Conversor dig.-analóg. e amplificador 
integrados

O conversor de digital-analógico integrado nos 
Philips Fidelio M2L proporciona-lhe liberdade 
e mobilidade para desfrutar da sua música em 
alta resolução a qualquer altura e em qualquer 
local. Não tem de se preocupar com 
acessórios extra quando está fora.

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.
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Som
• Frequência de resposta: 7 - 25 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Entrada máxima de corrente: 150 mW
• Distorção: < 0,1% THD
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET
• Tipo de magneto: Neodímio
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Compatível com:: Concebido para iPhone 6 Plus, 

iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, 
iPad mini com ecrã Retina, iPad (4.ª geração), iPad 
mini, iPod touch (5.ª geração)

• Conector: Conector Lightning

Acessórios
• Bolsa para arrumação
•
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