
 

 

Philips Fidelio
Hörlurar med Lightning-
kontakt

40 mm högtalarelement/sluten 

baksida

On-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Vikbar för plan förvaring
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L-hörlurarna har Lightning-anslutning och inbyggd DAC för Fidelio-ljud i HD direkt till 
 iOS-enhet, utan förvrängning och crosstalk. Ta del av detaljerat ljud oavsett var du 
finner dig – och gör det med stil.

Perfekt för musik i iOS
• Optimerad Lightning™-kontakt för iOS-enheter
• Ta del av högupplöst ljud på iOS-enheter
• Inbyggd DAC och AMP för högupplöst musik var som helst

Helt omslutande med kristallklara detaljer
• 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
• Frekvensomfånget inställt för att urskilja lyssnarens preferenser

Komfort i farten
• Lyxiga kuddar i minnesskum för en ergonomisk passform
• Aluminium och fint läder för förstklassigt utseende och känsla
• Fodral i mockaimitation ger ett snyggt skydd för hörlurarna



 Lightning™-kontakt

Philips Fidelio M2L är utrustad med en 
Lightning™-kontakt som skickar en ren digital 
signal direkt till hörlurarna. Den digitala 
signalen bidrar till att minska 
crosstalkstörningar och förbättrar 
stereoseparationen.

Högupplöst ljud

Med Philips Fidelio M2L kan du få 24-bitars 
48 kHz högupplöst ljudformat som strömmas 
från din iOS-enhet via Lightning™-kontakten. 
M2L ser till att du får den optimala 
lyssnarupplevelsen, som återger varje detalj 
precis som artisten avsåg.

Inbyggd DAC och AMP

En digital-till-analog-omvandlare (DAC) finns 
inbyggd i Philips Fidelio M2L och ger dig 

rörelsefrihet så att du kan lyssna på högupplöst 
musik när som helst och var som helst. Inget 
krångel med att släpa på extra tillbehör när du 
är ute och rör på dig.

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.

Inställt frekvensomfång

Vi har genomfört omfattande forskning med 
hjälp av kunniga musikälskare som har gett oss 
insikter om sina preferenser – till exempel om 
vilka ljudegenskaper de föredrar. Våra 
ljudtekniker finjusterade sedan Fidelio M2L 
med hänsyn till alla detaljer som påverkar hur 
lyssnare urskiljer ljud, till exempel hur örat 
återskapar ljud och skapar genklang. Det ledde 
till att vi konstruerade våra M2L-hörlurar för 
att återge ljud som är så troget 
originalinspelningen som möjligt, även med 
hänsyn till aktuella inspelningsformat.
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Funktioner
Hörlurar med Lightning-kontakt
40 mm högtalarelement/sluten baksida On-ear, Lyxiga kuddar i minnesskum, Vikbar för plan förvaring
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 7–25 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Maximal ineffekt: 150 mW
• Distorsion: < 0,1 % THD
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET
• Magnettyp: Neodymium
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kompatibel med:: Tillverkat för iPhone 6 Plus, 

iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, 
iPad mini med Retina-skärm, iPad (4:e 
generationen), iPad mini, iPod touch (5:e 
generationen)

• Anslutning: Lightning-kontakt

Tillbehör
• Förvaringsfodral
•
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