Philips
Støyundertrykkende
hodetelefoner

Lyd med høy oppløsning
Hodetelefoner
Deluxe-puter med mykt skum
Kompakte sammenleggbare

Hør kun førsteklasses lyd
Gled deg over uovertruffen støyreduksjon med Fidelio NC1. Du får uovertruffen Hi-Filyd uten støy. Kan enkelt legges sammen og har langvarig komfort, noe som tilsier den
beste lydpartneren i hverdagen eller på lengre turer.
Uovertruffen Hi-Fi-lyd
• Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form
• Optimaliserte 40 mm neodymdrivere for Hi-Fi-lyd
• Frittstående akustisk kammer for lydpresisjon

NC1

winner

Kunsten ved støyreduksjon
• Hybrid-teknologi for uovertruffen støyreduksjon
• Spesielt justert for konsekvent Hi-Fi-lyd
• Ingen susing for å sikre uavbrutt musikkglede
• En smart strømløsning gir deg kontinuerlig musikk
• 30 timer ANC-tid og ubegrenset musikk og taletid
Reis med stil
• Ergonomiske deluxe-puter med minnefunksjon for langvarig komfort
• Kompakte og flerveis sammenleggbare som gjør dem enkle å bære og oppbevare
• Med kontroll og mikrofon på ledningen kan du bytte mellom musikk og samtaler
• Avansert design med detaljer i aluminium og gummi
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Høydepunkter
Lyd med høy oppløsning

båndbredde, mens ANC-funksjonen som
mater bakover (mikrofoner inne i øreklokken),
gir sterkere støyundertrykking. Denne
kombinasjonen sikrer undertrykking over et
stort frekvensområde og i dypere grad for
optimalisert musikknytelse i alle miljøer.

Avansert design

40 mm HD-drivere

Lyd med høy oppløsning gir den beste
lydytelsen og reproduserer originale
masteropptak fra studio mer nøyaktig enn
16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den
kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy
oppløsning til det beste valget for deg som er
glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller
de strenge standardene som kreves for lyd
med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter
til musikksamlingen din som har lyd med høy
oppløsning, eller fra en mer tradisjonell
musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg
å få mer ut av musikken.

Avansert design med detaljer i aluminium og
gummi
Kompakte og flerveis sammenleggbare

Alle høyttalerdriverne er nøye håndplukket,
justert og testet før de har blitt satt sammen
for å gi den mest naturlige og balanserte lyden.
Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige
neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i
en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste
lydene blir gjengitt.

Førsteklasses støyundertrykking
Konsekvent Hi-Fi-lyd

Fidelio NC-1 bruker en løsning for aktiv
støyreduksjon (ANC) som mater forover og
bakover, noe som betyr at det er fire
mikrofoner implementert på innsiden og
utsiden av øreklokkene for å fange støy for
avansert lydbehandling. ANC-funksjonen som
mater forover (mikrofoner utenpå
øreklokken), dekker frekvenser med større

Den støyundertrykkende funksjonen til Fidelio
NC-1 er spesielt justert med tanke på optimal
lydytelse. NC-1 motbeviser oppfatningen om
at støyundertrykkende hodetelefoner ikke kan
levere lyd med høy ytelse, og de er konstruert
for å levere den beste lydkvaliteten uansett om
det er stille eller bråkete rundt deg.

Fidelio NC-1 har en lett, slank og kompakt
sammenleggbar konstruksjon med en stilig
design som gjør dem til den perfekte
følgesvennen på reise. Med flere måter å legge
sammen hodetelefonene på kan du bestemme
hvordan de best får plass i reisevesken eller i
lommen på flysetet.
Deluxe-puter med minnefunksjon
Materialene som brukes i Fidelio NC-1, er
nøye utvalgt for å sikre langvarig brukskomfort
og optimal lydytelse. Øreputene har
minnefunksjon som formes perfekt etter
formen på ørene dine. Det gir ikke bare en
ideell ergonomisk tilpasning, det forbedrer
også den støyundertrykkende funksjonen til
hodetelefonene. Den ytre puten er en
kombinasjon av tekstil og mykt proteinlær som
perfekt reduserer både trykket på ørets
overflater og varmeoppbygningen. Disse
elementene gjør NC-1 til en svært anvendelig
og komfortabel partner på lange reiser.
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Spesifikasjoner
Lyd
•
•
•
•
•
•
•

Akustisk system: Lukket
Magnettype: Neodym
Maksimal inngangseffekt: 150 mW
Følsomhet: 107 dB
Høyttalerdiameter: 40 mm
Impedans: 16 ohm
Frekvensrespons 7–40000 Hz: med
støyundertrykking i av-modus

Tilkoblingsmuligheter
•
•
•
•

Kabellengde: 1,2 m
Kontakt: 3,5 mm stereo
Kontaktoverflate: Gullbelagt
Kabeltype: Kobber

Tilbehør
•
•
•
•

Flykontakt: Ja, 2 * 3,5 mm
1,0 m USB-ladekabel
1,2 m lydkabel
Reiseveske

GTIN: 1 69 23410 73173 3
Nettovekt: 0,6898 kg
Bruttovekt: 2,668 lb
Yttereske (L x B x H): 7,3 x 7 x 8,6 tommer
Nettovekt: 1,521 lb
Taravekt: 1,147 lb

Mål, emballasje
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Emballasjemål (B x H x D): 16,8 x 20,2 x 8,6 cm
EAN: 69 23410 73173 6
Bruttovekt: 0,5276 kg
Nettovekt: 0,3449 kg
Antallet produkter som følger med: 1
Emballasjetype: Kartong
Taravekt: 0,1827 kg
Type hylleplassering: Begge
Emballasjemål (B x H x D): 6,6 x 8 x 3,4 tommer
Bruttovekt: 1,163 lb
Nettovekt: 0,76 lb
Taravekt: 0,403 lb

Produktmål

Ytre eske
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Yttereske (L x B x H): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
Antall kundepakker: 2
Bruttovekt: 1,21 kg
Taravekt: 0,5202 kg

•
•
•
•

Produktmål (B x H x D): 14 x 16,4 x 7 cm
Vekt: 0,191 kg
Produktmål (B x H x D): 5,5 x 6,5 x 2,8 tommer
Vekt: 0,421 lb

•
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