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roveite o cancelamento de ruído do Fidelio NC1. Você só ouvirá um som altamente 
l sem igual, sem ruídos. Compactos, dobráveis e confortáveis o tempo todo, eles são 
ompanhia sonora ideal em longos trajetos diários ou viagens.

Som altamente fiel sem igual
• O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura
• Drivers de neodímio avançados de 40mm para um som de alta fidelidade
• Câmara acústica individual para precisão sonora

A arte do cancelamento de ruído
• Tecnologia híbrida para excelente cancelamento de ruído
• Ajustados especialmente para som de alta fidelidade consistente
• Sem silvos para garantir uma reprodução contínua
• A solução Smart power o mantém conectado à sua música
• Tempo de execução em ANC de 30 horas e tempo ilimitado de conversação e reprodução de 

músicas

Viaje com estilo
• Espumas ergonômicas confortáveis para longas horas de conforto
• Dobragem compacta de várias formas para fácil transporte e armazenamento
• O microfone e o controle remoto integrados alternam entre músicas e chamadas
• Design com estilo avançado e detalhes de borracha e alumínio
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 Áudio de alta resolução

O áudio de alta resolução oferece o melhor 
em desempenho de áudio, reproduzindo 
gravações originais como a de um estúdio com 
mais fidelidade que no formatos de CD de 16 
bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o 
áudio de alta resolução o melhor companheiro 
sonoro para o amante da música. Os fones de 
ouvido Fidelio estão em conformidade com os 
padrões rigorosos do selo de qualidade do 
Áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando 
da coleção do áudio de alta resolução ou da 
fonte mais tradicional de música, as frequências 
estendidas e suaves dos fones de ouvido 
Fidelio fazem com que você aproveite mais 
suas músicas.

Excelente cancelamento de ruído

O Fidelio NC-1 utiliza uma solução de 
cancelamento de ruído ativo (ANC) de 
alimentação de avanço e retrocesso, o que 
significa que há quatro microfones 
implementados dentro e fora dos fones de 
ouvido para capturar ruído para 
processamento avançado. O ANC de 
alimentação de avanço (microfone fora do fone 
de ouvido) abrange uma largura de banda mais 
ampla de frequências, e o ANC de alimentação 

de retrocesso (microfone dentro do fone de 
ouvido) oferece cancelamento de ruído 
reforçado. Essa combinação garante um 
cancelamento em uma faixa de frequência 
ampla e mais profunda para reprodução 
avançada de músicas em qualquer ambiente.

Drivers de 40 mm de alta definição

Os drivers do alto-falante foram escolhidos, 
ajustados e testados cuidadosamente antes de 
serem emparelhados a fim de garantir o som 
mais natural e equilibrado. Os drivers de 
40mm utilizam ímãs de neodímio de alta 
potência para reproduzir um som de alta 
definição com ampla faixa dinâmica e riqueza 
de detalhes.

Som de alta fidelidade consistente

O recurso de cancelamento de ruído do 
Fidelio NC-1 foi especialmente ajustado 
considerando o desempenho sonoro ideal. 
Desafiando a percepção de que os fones de 
ouvido com cancelamento de ruído não 
podem reproduzir um som de alto 
desempenho, o NC-1 foi fabricado para 
oferecer a melhor qualidade de áudio, seja em 
um ambiente quieto ou barulhento.

Design com estilo avançado

Design com estilo avançado e detalhes de 
borracha e alumínio

Dobragem compacta de várias formas

A estrutura dobrável compacta, fina e leve do 
Fidelio NC-1 em um design moderno o torna 
a companhia de viagem perfeita. Com várias 
formas de dobrar os fones de ouvido, você 
pode decidir como eles caberão de modo 
eficiente em sua bolsa de viagem ou até mesmo 
no bolso dos assentos do avião.

Espumas confortáveis
Os materiais usados no Fidelio NC-1 foram 
selecionados cuidadosamente para garantir 
excelente qualidade de som e o máximo de 
conforto durante o uso. As almofadas 
auriculares são fabricadas com espuma 
confortável, que se molda perfeitamente ao 
formato de suas orelhas. Além de oferecer o 
encaixe ergonômico ideal, elas também 
aumentam o desempenho do cancelamento de 
ruído do fone de ouvido. A espuma externa é 
uma combinação de tecido e couro macio, que 
reduz perfeitamente a pressão superficial nas 
orelhas e o acúmulo de calor. Esses elementos 
tornam o NC-1 uma companhia 
extremamente confortável e utilizável para 
longas jornadas.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 150 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Impedância: 16 ohm
• Resposta de frequência 7 a 40000 Hz: no modo 

cancelamento de ruído desligado

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro
• Tipo de cabo: Cobre

Acessórios
• Plugue para aviões: Sim, 2 * 3,5 mm
• Cabo de 1,0 m para carregamento USB
• Cabo de áudio de 1,2m
• Estojo de transporte

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

18,5 x 17,8 x 21,9 cm
• Número de embalagens para o cliente: 2
• Peso bruto: 1,21 kg
• Peso da embalagem: 0,5202 kg
• GTIN: 1 69 23410 73173 3
• Peso líquido: 0,6898 kg

• Peso bruto: 2,668 lb
• Embalagem externa (L x L x A): 

7,3 x 7 x 8,6 polegadas
• Peso líquido: 1,521 lb
• Peso da embalagem: 1,147 lb

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

16,8 x 20,2 x 8,6 cm
• EAN: 69 23410 73173 6
• Peso bruto: 0,5276 kg
• Peso líquido: 0,3449 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,1827 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,6 x 8 x 3,4 polegadas
• Peso bruto: 1,163 lb
• Peso líquido: 0,76 lb
• Peso da embalagem: 0,403 lb

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14 x 16,4 x 7 cm
• Peso: 0,191 kg
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,5 x 6,5 x 2,8 polegadas
• Peso: 0,421 lb
•
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