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d en overlegen støjdæmpning med Fidelio NC1. Alt, hvad du får, er en kompromisløs lyd i hi-
valitet, helt uden støj. Dens kompakte, sammenfoldelige design og langtidsbærekomforten gør 
n til den bedste lydledsager til de lange stræk eller til den daglige pendling.

Lyd i kompromisløs hi-fi-kvalitet
• Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
• Optimerede 40 mm neodymdrivere, der giver lyd i hi-fi-kvalitet
• Separat, akustisk kammer, der giver lyden præcision

Støjdæmpningens kunst
• Hybridteknologien giver en fantastisk støjdæmpning
• Særligt finindstillet til lyd i ensartet hi-fi-kvalitet
• Ingen hvislen, så du sikres en uforstyrret nydelse
• Den smarte strømløsning opretholder forbindelsen til din musik
• 30 timers ANC-afspilning og ubegrænset musik- og taletid

Rejs med stil
• Ergonomiske luksuspuder med viskoelastisk skum, der giver længerevarende komfort
• Kompakt flervejssammenfoldning, der giver nem transport og opbevaring
• Betjeningsenheder og mikrofon på ledningen, så du kan skifte mellem musik og opkald
• Avanceret design og formgivning med aluminium- og gummidetaljer
winner



 Lyd i høj opløsning

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for 
lydgengivelse, en mere virkelighedstro 
genskabelse af de originale masteroptagelser i 
studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. 
Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj 
opløsning til den bedste ledsager inden for lyd 
til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever 
op til de strenge standarder, der kræves for at 
opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. 
Uanset om du nyder din samling af lyd i høj 
opløsning eller en mere traditionel musikkilde, 
hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i 
hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får 
mere ud af musikken.

Fantastisk støjdæmpning

Fidelio NC-1 anvender en fremad- og 
bagudvendt, aktiv støjdæmpningsløsning 
(ANC), hvilket vil sige, at der sidder 4 
mikrofoner indvendigt i og udvendigt på 
ørekopperne, som opfanger støjen, der således 
udsættes for en avanceret bearbejdning. 
Fremadvendt ANC (mikrofoner udvendigt på 
ørekoppen) dækker et større 

båndbreddefrekvensområde, mens bagudvendt 
ANC (mikrofoner indvendigt i ørekoppen) 
giver forstærket støjdæmpning. Denne 
kombination sikrer en dæmpning over et bredt 
frekvensområde og optimerer i større omfang 
musiknydelsen i alle omgivelser.

40 mm drivere med høj opløsning

Hver højttalerdriver er omhyggeligt 
håndplukket, indstillet og testet, før de sættes 
sammen for at sikre den mest afbalancerede 
naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter 
kraftfulde neodymmagneter til at levere ægte 
HD-lyd i et stort dynamisk område, helt ned i 
de mindste detaljer.

Lyd i ensartet hi-fi-kvalitet

Støjdæmpningsfunktionen i Fidelio NC-1 er 
særligt finindstillet med en optimal lydkvalitet i 
tankerne. Ved at udfordre den generelle 
opfattelse af, at støjdæmpende hovedtelefoner 
ikke kan levere en lyd i høj kvalitet, er NC-1 
konstrueret til at levere den bedste lydkvalitet, 
uanset om du befinder dig i rolige eller 
støjende omgivelser.

Avanceret design og formgivning

Avanceret design og formgivning med 
aluminium- og gummidetaljer

Kompakt flervejssammenfoldning

Den lette, slanke og kompakte, 
sammenfoldelige konstruktion af Fidelio NC-1 
i et elegant design gør den til den perfekte 
rejseledsager. De mange måder at 
sammenfolde hovedtelefonerne på gør, at du 
selv bestemmer, hvordan hovedtelefonerne 
bedst medbringes i rejsetasken eller endda i 
flysædets lomme.

Luksuspude med viskoelastisk skum
De materialer, der anvendes til Fidelio NC-1, 
er omhyggeligt udvalgt, så de sikrer langvarig 
bærekomfort og optimal lydkvalitet. 
Ørepuderne er fremstillet af viskoelastisk 
skum, der former sig perfekt til dine ørers 
form. De giver ikke kun en ideel, ergonomisk 
pasform, men forbedrer samtidig 
hovedtelefonernes støjdæmpningsevne. Den 
udvendige pude er en kombination af stof og 
blødt proteinlæder, der på en perfekt måde 
reducerer både trykket på ørets overflade og 
varmeudviklingen. Disse elementer gør NC-1 
til en ekstremt praktisk og behagelig ledsager 
på de lange rejser.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 150 mW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Impedans: 16 ohm
• Frekvensrespons: 7-40.000 Hz: med 

støjreduktionstilstanden slået fra

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: Guldbelagt
• Kabeltype: Kobber

Tilbehør
• Stik til brug i fly: Ja, 2 x 3,5 mm
• 1,0 m USB-opladerkabel
• 1,2 m lydkabel
• Rejseetui

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
• Antal forbrugeremballager: 2
• Bruttovægt: 1,21 kg
• Taravægt: 0,5202 kg
• GTIN: 1 69 23410 73173 3

• Nettovægt: 0,6898 kg
• Bruttovægt: 2,668 lb
• Ydre indpakning (L x B x H): 7,3 x 7 x 8,6 tommer
• Nettovægt: 1,521 lb
• Taravægt: 1,147 lb

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 16,8 x 20,2 x 8,6 cm
• EAN: 69 23410 73173 6
• Bruttovægt: 0,5276 kg
• Nettovægt: 0,3449 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,1827 kg
• Type af hyldeplacering: Begge
• Mål på emballage (B x H x D): 

6,6 x 8 x 3,4 tommer
• Bruttovægt: 1,163 lb
• Nettovægt: 0,76 lb
• Taravægt: 0,403 lb

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 14 x 16,4 x 7 cm
• Vægt: 0,191 kg
• Mål på produkt (B x H x D): 

5,5 x 6,5 x 2,8 tommer
• Vægt: 0,421 lb
•
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