
 

 

Philips Fidelio
Căști cu conector 
Lightning

Parte posterioară închisă/drivere 

40 mm

Auriculară
Pernuţe Deluxe din burete cu 
memorie
Pliere

M2L

S
Că
făr
la-
unet de rezoluţie înaltă
ştile M2L asigură sunet semnat Fidelio în rezoluţie înaltă, direct la dispozitivul tău iOS, 
ă distorsiune sau diafonie, mulţumită unui conector Lightning şi unui convertor audio-
digital integrat. Bucură-te de sunet clar detaliat oriunde, cu stil.

Partenerul de muzică desăvârșit pentru iOS
• Conector Lightning™ optimizat pentru dispozitivele iOS
• Bucură-te de o redare de înaltă rezoluţie pe dispozitivele iOS
• Încorporarea DAC și a amplificatorului pentru muzică de înaltă rezoluţie oriunde te-ai afla

Imersiune completă în detalii pure
• Drivere din neodim de 40 mm optimizate pentru sunet pur și autentic
• Izolare acustică pentru a ţine detaliile sonore în interior și zgomotul în exterior
• Sistemul Bass reflex oferă un bas clar, dinamic și echilibrat
• Răspuns în frecvenţă reglat pentru a discerne preferinţele ascultătorilor

Deplasaţi-vă în confort
• Pernuţele Deluxe din burete cu memorie pentru o fixare ergonomică
• Aluminiu și piele naturală cu cusături fine, pentru un aspect și o senzaţie premium
• Husa din piele întoarsă ecologică oferă protecţie elegantă căștilor



 Conector Lightning™

Philips Fidelio M2L este prevăzut cu un 
conector Lightning™, care oferă un semnal 
digital pur direct în căști. Menţinerea 
semnalului digital ajută la reducerea 
interferenţelor de diafonie și îmbunătăţește 
separarea stereo.

Redare audio de înaltă rezoluţie

Philips Fidelio M2L îţi permite să te bucuri de 
formatul audio de înaltă rezoluţie de 24 biţi și 
48 kHz, redat de pe dispozitivul tău iOS cu 
ajutorul conectorului Lightning. M2L asigură o 
experienţă radiofonică desăvârșită, 
dezvăluindu-ţi fiecare detaliu, exact așa cum l-a 
creat artistul.

DAC și amplificator încorporate

Convertorul digital-la-analog (DAC) 
încorporat în Philips Fidelio M2L îţi oferă 
libertatea și mobilitatea de a te bucura de 
muzica de înaltă rezoluţie permanent și 
pretutindeni. Nu mai trebuie să-ţi faci griji cu 
transportul instrumentelor suplimentare 
atunci când călătorești.

Drivere de 40 de mm de înaltă definiţie

Fiecare difuzor este ales cu grijă manual, reglat 
și testat înainte de a fi sincronizat pentru a 
asigura cel mai echilibrat sunet natural. 
Driverele de 40 mm utilizează magneţi din 
neodim cu putere ridicată pentru a furniza un 
sunet de înaltă definiţie într-un interval dinamic 
optim, reproducând chiar și cele mai mici 
detalii.

Izolare acustică

Casca Fidelio este prevăzută cu un sistem de 
izolare acustică, care constă dintr-o folie 
special concepută, construită în camera internă 
pentru eliminarea pierderilor de sunet inutile și 
păstrarea detaliilor de sunet. Vei obţine nu 
doar o prelungirea excelentă a basului, ci și o 
experienţă captivantă a fiecărui detaliu superb 
al muzicii tale, fără perturbări provenite din 
mediu.

Sistem Bass reflex (BRS)

Arhitectura acustică a părţii posterioare 
complet închise a căștii include sistemul Bass 
Reflex care, în esenţă, cuprinde căști cu orificii 
de aerisire amplasate în mod convenabil. 
Acestea reglează presiunea aerului în camera 
internă furnizând diafragmei un mediu 
controlat pentru un răspuns acustic optim. 
Fiind compatibilă cu captarea izolării acustice, 
aceasta izolează fiecare detaliu al sunetului 
natural și oferă un bas precis și dinamic fără 
compromiterea clarităţii sunetului.
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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 7 - 25 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Putere maximă de intrare: 150 mW
• Distorsiune: < 0,1% THD
• Sistem acustic: Închis
• Diafragmă: PET
• Tip magnet: Neodim
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Compatibil cu:: Fabricat pentru iPhone 6 Plus, 

iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, 
iPad mini cu afișaj Retina, iPad (generaţia 4), iPad 
mini, iPod touch (generaţia 5)

• Conector: conector Lightning

Accesorii
• Husă
•
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