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sfrute de um cancelamento de ruído superior com os Fidelio NC1. Obterá apenas som em alta 

elidade sem cedências, o ruído não chegará até si. O design dobrável compacto e o conforto de 

lização prolongado tornam-nos no nosso melhor companheiro de som em viagens longas ou nas 

slocações diárias para o trabalho.

Som de alta fidelidade sem cedências
• Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura
• Diafragmas em neodímio de 40 mm optimizados para um som de alta fidelidade
• Câmara acústica independente para precisão de som

A arte do cancelamento de ruído
• Tecnologia híbrida para cancelamento de ruído superior
• Sintonizado especialmente para som de alta fidelidade consistente
• Zero sibilações para garantir um entretenimento sem interrupções
• A solução de alimentação inteligente mantém-no ligado à sua música
• 30 horas de tempo de reprodução com cancelamento activo de ruído e música e tempo de 

conversação ilimitados

Viajar com estilo
• Protecções ergonómicas em espuma de memória deluxe para conforto durante viagens longas
• Dobragem compacta multi-posições para transporte e armazenamento fáceis
winner



 Áudio de alta resolução

O áudio de alta resolução oferece o melhor 
em desempenho de áudio, reproduzindo 
gravações originais de estúdio mais fielmente 
do que os formatos de CD de 16 bits/
44,1 kHz. Esta qualidade de áudio sem 
cedências torna o áudio de alta resolução na 
melhor companhia para os amantes de música. 
Os auscultadores Fidelio cumprem os 
exigentes padrões necessários para o selo de 
qualidade de áudio de alta resolução. Quer 
esteja a desfrutar da sua colecção de alta 
resolução ou de uma fonte de música mais 
tradicional, as altas frequências alargadas e 
suaves da gama de auscultadores Fidelio ajudá-
lo-ão a aproveitar mais a sua música.

Cancelamento de ruído superior

Os Fidelio NC-1 utilizam uma solução de 
cancelamento activo do ruído com 
alimentação em avanço e alimentação em 
retrocesso, o que significa que há 4 microfones 
implementados dentro e fora das protecções 
das orelhas para captar ruídos para o 
processamento avançado. O cancelamento de 
alimentação em avanço (microfone fora das 
protecção das orelhas) abrange uma maior 
largura de banda das frequências, enquanto o 
cancelamento de alimentação em retrocesso 

(microfone no interior das protecções das 
orelhas) fornece um cancelamento de ruído 
reforçado. Esta combinação assegura um 
cancelamento numa ampla gama de frequências 
e uma extensão mais profunda para um 
entretenimento musical optimizado em 
qualquer ambiente.

Diafragmas de 40 mm de alta definição

Todos os diafragmas do altifalante são 
seleccionados, sintonizados e testados 
cuidadosamente, antes de serem combinados 
de forma a garantir o som natural mais 
equilibrado. Os diagramas de 40 mm utilizam 
ímanes em neodímio de alta potência para 
fornecer um verdadeiro som de alta definição 
numa gama dinâmica ampla, reproduzindo até 
os detalhes mais pequenos.

Som de alta fidelidade consistente

A função de cancelamento de ruído dos Fidelio 
NC-1 é sintonizada de forma especial tendo 
em mente um desempenho de som ideal. 
Desafiando a noção de que os auscultadores 
com cancelamento de ruído não conseguem 
fornecer um som de alto desempenho, os NC-
1 foram concebidos para proporcionar a 
melhor qualidade de áudio quer esteja num 
ambiente sossegado ou ruidoso.

Estilo de design avançado

Estilo de design avançado com detalhes em 
alumínio e borracha

Dobragem compacta multi-posições

A construção dobrável leve, fina e compacta 
dos Fidelio NC-1 num design elegante torna 
estes auscultadores no companheiro de viagem 
ideal. Com várias formas para dobrar os 
auscultadores, pode decidir como os 
auscultadores podem ser arrumados 
eficazmente na sua bolsa de transporte ou até 
mesmo na bolsa dos bancos dos aviões.

Protecção em espuma de memória 
deluxe
Os materiais utilizados nos Fidelio NC-1 foram 
seleccionados cuidadosamente para assegurar 
um conforto de utilização prolongado e um 
óptimo desempenho de som. As protecções 
para as orelhas são fabricadas com espuma de 
memória, que se molda perfeitamente ao 
formato dos seus ouvidos. Para além de 
proporcionar uma adaptação ergonómica 
ideal, estas também melhoram o desempenho 
do cancelamento de ruído dos auscultadores. 
A protecção exterior é uma combinação de 
tecido e couro artificial macio, que reduz de 
forma perfeita a pressão sobre a superfície da 
orelha e a acumulação de calor. Estes 
elementos tornam os NC-1 num companheiro 
extremamente fácil de usar e confortável para 
viagens longas.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 150 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Impedância: 16 ohm
• Frequência de resposta 7-40 000 Hz: com modo 

de cancelamento de ruído desactivado

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

Acessórios
• Ficha para avião: Sim, 2 * 3,5 mm
• Cabo de carregamento USB de 1,0 m
• Cabo áudio de 1,2 m
• Estojo de viagem

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

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

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

7,3 x 7 x 8,6 polegada
• Peso líquido: 1,521 lb
• Tara: 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 incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,1827 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,6 x 8 x 3,4 polegada
• Peso bruto: 1,163 lb
• Peso líquido: 0,76 lb
• Tara: 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 polegada
• Peso: 0,421 lb
•

NC1/00

Especificações
Auscultadores com cancelamento de ruído
Áudio de alta resolução On-ear, Protecções em espuma de memória deluxe, Dobragem compacta

http://www.philips.com

