
 

 

Philips Fidelio
Øretelefoner

13,5 mm drivere/semi-lukket
In-ear
Ultrabløde silikonepuder
Fladt kabel
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ilips Fidelio S1-hovedtelefoner er nøjagtigt udformet til at levere naturlig, afbalanceret 
 og gengive hver eneste detalje, som kunstneren havde tænkt det. Forbløffende lyd 
æsenteret i et let, men holdbart design med ægte komfort og fornøjelse på farten.

Designet til præcision
• Kraftfulde 13,5 mm neodymdrivere til en uovertruffen lyd
• Det specialudviklede metalkabinet reducerer vibrationer og resonans
• Håndplukkede, finindstillede og testede drivere, der passer perfekt
• Semi-lukket bagsidedesign til lydbalance og basudvidelse

Lyt komfortabelt
• Ultrabløde silikonepuder i 3 størrelser til en tilpasset, perfekt pasform
• Comply™-skumgummipuder til en fremragende pasform og støjisolering
• Elastisk ring til stabil placering i øret og en supersikker pasform
• Ergonomiske øretelefoner, der passer perfekt og udligner trykket
• Letvægtskabinet i aluminium med raffineret børstet finish

Skabt til bekvem brug
• Skift mellem musik og opkald med ledningsbetjening og mikrofon
• Beskyttelsesetui til opbevaring af dine hovedtelefoner, når de ikke er i brug
• Den holdbare flade ledning sørger for, at hovedtelefonerne ikke bliver sammenfiltrede



 13,5 mm neodymdrivere

Hver højttalerdriver bliver omhyggeligt 
håndplukket, finindstillet og testet, inden den 
parres, for at sikre, at den leverer den mest 
afbalancerede, naturlige lyd. 13,5 mm driverne 
udnytter de kraftfulde neodymmagneter til at 
levere en dyb basvirkning, gennemsigtige 
mellemfrekvenser og forfinede høje 
frekvenser.

Specialudviklet metalkabinet

Metalkabinettet er omhyggeligt specialudviklet 
til at mindske resonans og vibrationer og 
levere en autentisk, præcis lyd med utrolige 
lyddetaljer.

Håndplukkede, finindstillede og testede

Hver højttalerdriver er særligt testet og 
håndplukket som ideel til stereopar og levering 

af en uovertruffen dyb bas, gennemsigtige 
mellemfrekvenser og forfinede høje 
frekvenser.

Semi-lukket bagsidedesign
Semi-lukket bagsidearkitektur kombineret 
med store drivere i førsteklasses kvalitet sikrer 
en bedre basudvidelse, mens selve designet er 
optimeret til at minimere lydtab. 
Fronttrykudligningskanalerne giver mulighed 
for en mere detaljeret og afbalanceret lyd, som 
reducerer tillukningseffekten og giver en mere 
naturlig lytteoplevelse.

Bløde silikonepuder i 3 størrelser

Fidelio S1 in-ear-hovedtelefonerne leveres 
med 3 par akustisk forseglede silikonepuder 
for at sikre en perfekt pasform og 
bærekomfort i længere tid.

Comply™-skumgummipuder

Få en forbedret lytteoplevelse med de 
medfølgende Comply™-skumgummipuder. 
Puderne bliver siddende på plads og giver en 
fantastisk bærekomfort hele dagen. Samtidig er 
de støjisolerende, så du kan lukke verden ud og 
fordybe dig i musikken.

Elastisk ring
Elastisk ring til stabil placering i øret og en 
supersikker pasform

Ergonomiske øretelefoner

Fidelio S1-øretelefonerne er ergonomisk 
formede, så de passer til dit øres naturlige 
kurver, samtidig med at de udligner trykket. 
Letvægtskonstruktionen i aluminium og de 
fremragende materialer sikrer, at de er 
behagelige i lang tid, så du kan opleve ægte 
komfort, mens du nyder musikken fuldt ud.

Letvægtskabinet i aluminium

Letvægtskabinet i aluminium med raffineret 
børstet finish
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Lyd
• Frekvenskurve: 5 - 40.000 Hz
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 13,5 mm
• Max. belastning: 40 mW
• Impedans: 32 ohm
• Akustisk konstruktion: Semi-lukket

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 15,8 x 20,4 x 5 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 6,2 x 8 x 2 tommer
• Nettovægt: 0,0715 kg
• Nettovægt: 0,158 lb
• Bruttovægt: 0,356 kg
• Bruttovægt: 0,785 lb
• Taravægt: 0,2845 kg
• Taravægt: 0,627 lb
• EAN: 69 23410 71931 4
• Type af hyldeplacering: Begge
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 16,8 x 10,8 x 21,9 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

6,6 x 4,3 x 8,6 tommer

• Nettovægt: 0,143 kg
• Nettovægt: 0,315 lb
• Bruttovægt: 0,816 kg
• Bruttovægt: 1,799 lb
• Taravægt: 0,673 kg
• Taravægt: 1,484 lb
• GTIN: 1 69 23410 71931 1
• Antal forbrugeremballager: 2

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 2,5 x 3,3 x 1,66 cm
• Mål på produkt (B x H x D): 

1,0 x 1,3 x 0,7 tommer
• Vægt: 0,0193 kg
• Vægt: 0,043 lb

Tilbehør
• Opbevaringsetui

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: 3,5 mm 4 poler (1,2 m)
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. 
*Ekstra stik kan købes via kundeservice til Sony 
Ericsson, ældre modeller fra NOKIA og 
SAMSUNG
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