
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
ruisonderdrukking

Audio met hoge resolutie
Voor op het oor
Luxe kussens van memory foam
Compact opvouwbaar
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ofiteer van superieure ruisonderdrukking met de Fidelio NC1. U hoort alleen zuiver 
Fi-geluid zonder ruis. Dankzij het compacte, opvouwbare ontwerp en langdurige 
aagcomfort is dit de beste metgezel tijdens een lange reis of woon-werkrit.

Zuiver HiFi-geluid
• Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
• Geoptimaliseerde neodymium-drivers van 40 mm voor High Fidelity-geluid
• Afzonderlijke akoestische kamer voor een nauwkeurig geluid

De kunst van ruisonderdrukking
• Hybride technologie voor superieure ruisonderdrukking
• Speciaal afgestemd voor consistent HiFi-geluid
• Geen geruis voor ononderbroken luisterplezier
• De slimme stroomoplossing laat de muziek doorspelen
• 30 uur ANC-afspeeltijd en onbeperkte muziek- en gesprekstijd

Reizen in stijl
• Ergonomische, luxe kussens van memory foam voor langdurig comfort
• Compacte opvouwbaar op meerdere manieren voor eenvoudig meenemen en opbergen
• Met de bediening en microfoon in het snoer schakelt u tussen muziek en oproepen
• Geavanceerde styling met aluminium en rubberen accenten
winner



 Audio met hoge resolutie

Audio met hoge resolutie biedt de beste 
audioprestaties door originele 
studiomasteropnamen getrouwer te 
reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/
44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit 
maakt audio met hoge resolutie de beste optie 
voor de muziekliefhebber. Fidelio-
hoofdtelefoons voldoen aan de strenge 
normen die worden gesteld voor het 
kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet 
van uw muziekcollectie met hoge resolutie of 
een traditionelere muziekbron, de hoge 
frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons 
helpen u meer uit uw muziek te halen.

Superieure ruisonderdrukking

Fidelio NC-1 maakt gebruik van een actieve 
ruisonderdrukkingsoplossing (ANC) met feed-
forward en feed-backward, wat betekent dat 
er 4 microfoons zijn geïmplementeerd binnen 
en buiten de oorschelpen om ruis op te vangen 
voor geavanceerde verwerking. De feed-
forward ANC (microfoon buiten het oor) 
beslaat een grotere bandbreedte van 
frequenties, terwijl de feed-backward ANC 
(microfoon in het oor) versterkte 
ruisonderdrukking biedt. Deze combinatie 

zorgt voor onderdrukking over een breed 
frequentiebereik voor optimaal muziekgenot in 
elke omgeving.

High Definition 40 mm drivers

Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig 
geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze 
gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, 
natuurlijke geluid te garanderen. De drivers 
van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-
magneten voor een fantastisch high definition-
geluid met een breed dynamisch bereik tot in 
de kleinste details.

Consistent HiFi-geluid

De functie voor ruisonderdrukking van de 
Fidelio NC-1 is speciaal afgestemd met 
optimale geluidskwaliteit in gedachten. De NC-
1 ontkracht het idee dat hoofdtelefoons met 
ruisonderdrukking geen hoogwaardig geluid 
kunnen leveren, en biedt de beste 
geluidskwaliteit of u nu een rustige of 
rumoerige omgeving bent.

Geavanceerde styling

Geavanceerde styling met aluminium en 
rubberen accenten

Compacte opvouwbaar op meerdere 
manieren

De lichtgewicht, slanke en compact 
opvouwbare constructie en het stijlvolle 
ontwerp van de Fidelio NC-1 maakt dit de 
ideale reisgenoot. Doordat de hoofdtelefoon 
op verschillende manieren kan worden 
opgevouwen, kunt u zelf bepalen hoe de 
hoofdtelefoon het beste in uw tas past of zelfs 
in het netje van een vliegtuigstoel.

Luxe kussen van memory foam
Het materiaal dat voor de Fidelio NC-1 is 
gebruikt, wordt zorgvuldig geselecteerd voor 
langdurig draagcomfort en optimale 
geluidsprestaties. De oorkussens zijn 
vervaardigd met memory foam, wat zich 
perfect aanpast aan de vorm van uw oren. Dit 
zorgt niet alleen voor een ideale ergonomische 
pasvorm, maar verbetert ook de 
ruisonderdrukkingsprestaties van de 
hoofdtelefoon. De buitenkant van het 
oorkussen is een combinatie van stof en zacht 
synthetisch leer, om druk op het oor en 
warmteophoping te verminderen. Deze 
elementen maken van de NC-1 een zeer 
draagbare en comfortabele metgezel tijdens 
lange reizen.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 150 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Impedantie: 16 ohm
• Frequentierespons 7 - 40.000 Hz: wanneer 

ruisonderdrukking is uitgeschakeld

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van aansluiting: Verguld
• Type kabel: Koper

Accessoires
• Vliegtuigstekker: Ja, 2 x 3,5 mm
• USB-oplaadkabel van 1 m
• Audiokabel van 1,2 m
• Reisetui

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Brutogewicht: 1,21 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5202 kg
• GTIN: 1 69 23410 73173 3
• Nettogewicht: 0,6898 kg

• Brutogewicht: 2,668 lb
• Omdoos (L x B x H): 7,3 x 7 x 8,6 inch
• Nettogewicht: 1,521 lb
• Gewicht van de verpakking: 1,147 lb

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

16,8 x 20,2 x 8,6 cm
• EAN: 69 23410 73173 6
• Brutogewicht: 0,5276 kg
• Nettogewicht: 0,3449 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,1827 kg
• Type schap: Beide
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

6,6 x 8,0 x 3,4 inch
• Brutogewicht: 1,163 lb
• Nettogewicht: 0,76 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,403 lb

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14 x 16,4 x 7 cm
• Gewicht: 0,191 kg
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,5 x 6,5 x 2,8 inch
• Gewicht: 0,421 lb
•
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