
 

 

Philips Fidelio
Ακουστικά με μικρόφωνο

Ήχος υψηλής ανάλυσης
Ενδώτια
Πολύ μαλακά καλύμματα από 
σιλικόνη
Επίπεδο καλώδιο
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 ακουστικά Philips Fidelio S1 είναι κατασκευασμένα με ακρίβεια για να παράγουν φυσικό, 

ρροπημένο ήχο, αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες όπως ακριβώς θα το ήθελε ο καλλιτέχνης. 

πληκτικός ήχος σε ελαφριά και ανθεκτική σχεδίαση, για πραγματική άνεση κατά τις 

τακινήσεις σας.

Σχεδιασμένα για ακρίβεια
• Ο ήχος υψηλής ανάλυσης αναπαράγει τη μουσική στην καθαρότερη μορφή της
• Οδηγοί νεοδυμίου 13,5 χιλ. υψηλής ισχύος, για εξαιρετικό ήχο
• Ειδικά επεξεργασμένο μεταλλικό περίβλημα, για μείωση των δονήσεων και της αντήχησης
• Οδηγοί που έχουν επιλεγεί, συντονιστεί και ελεγχθεί ώστε να ταιριάζουν ακριβώς
• Σχεδίαση ημι-κλειστού τύπου, για ισορροπία ήχου και επέκταση μπάσων

Άνετη ακρόαση
• Ιδιαίτερα μαλακά άκρα από σιλικόνη σε 3 μεγέθη, για τέλεια και άνετη εφαρμογή
• Άκρα από αφρολέξ Comply™, για εξαιρετική εφαρμογή και απομόνωση θορύβου
• Ελαστικός δακτύλιος για σταθερή και απόλυτα ασφαλή εφαρμογή
• Εργονομικά ακουστικά που εφαρμόζουν τέλεια και διαχέουν την πίεση
• Ελαφρύ αλουμινένιο περίβλημα με σαγρέ φινίρισμα

Εύκολη χρήση
• Εναλλαγή ανάμεσα σε μουσική και κλήσεις, με το ενσωματωμένο χειριστήριο και 
μικρόφωνο



 Οδηγοί νεοδυμίου 13,5 χιλ.

Κάθε οδηγός ηχείου επιλέγεται, συντονίζεται 
και ελέγχεται με ιδιαίτερη προσοχή πριν από 
τη φάση της σύζευξης, ώστε να 
διασφαλίζεται ο κατά το δυνατόν πιο 
ισορροπημένος και φυσικός ήχος. Οι οδηγοί 
13,5 χιλ. χρησιμοποιούν μαγνήτες νεοδυμίου 
υψηλής ισχύος για να αποδίδουν βαθιά 
μπάσα, διαπερατές μεσαίες συχνότητες και 
ευκρινείς υψηλές συχνότητες.

Σχεδίαση ημι-κλειστού τύπου
Η αρχιτεκτονική ημι-κλειστού τύπου, σε 
συνδυασμό με τους μεγάλους οδηγούς 
κορυφαίας ποιότητας, εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη επέκταση μπάσων και 
μικρότερη διαρροή ήχου. Τα μπροστινά 
κανάλια ισοστάθμισης πίεσης παρέχουν πιο 
λεπτομερή και ισορροπημένο ήχο, 
περιορίζοντας έτσι το φαινόμενο της 
έμφραξης και προσφέροντας μια πιο φυσική 
εμπειρία ακρόασης.

Οδηγοί που έχουν επιλεγεί, συντονιστεί 
και ελεγχθεί

Κάθε οδηγός ηχείου ελέγχεται και επιλέγεται 
ειδικά για τη δημιουργία ενός ιδανικού 

στερεοφωνικού ζεύγους που παρέχει 
εξαιρετικά βαθιά μπάσα, διαπερατές μεσαίες 
συχνότητες και ευκρινείς υψηλές 
συχνότητες.

Ειδικά επεξεργασμένο μεταλλικό 
περίβλημα

Το μεταλλικό περίβλημα είναι σχολαστικά 
επεξεργασμένο ώστε να περιορίζει την 
αντήχηση και τις δονήσεις, για αυθεντικό, 
ακριβή ήχο με απίστευτη λεπτομέρεια.

Ελαστικός δακτύλιος
Ελαστικός δακτύλιος για σταθερή και 
απόλυτα ασφαλή εφαρμογή

Εργονομικά ακουστικά

Χάρη στο εργονομικό τους σχήμα, τα 
ακουστικά Fidelio S1 εφαρμόζουν στη 
φυσική καμπύλη του αυτιού και, ταυτόχρονα, 
διαχέουν την πίεση. Η ελαφριά αλουμινένια 
κατασκευή και τα κορυφαία υλικά τους 
εξασφαλίζουν πραγματική άνεση που 
διαρκεί, ώστε να απολαμβάνετε τη μουσική 
σας στο έπακρο.

Ελαφρύ αλουμινένιο περίβλημα

Ελαφρύ αλουμινένιο περίβλημα με σαγρέ 
φινίρισμα

Ενσωματωμένο χειριστήριο και 
μικρόφωνο

Τα ενδώτια ακουστικά Fidelio S1 διαθέτουν 
ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο και 
μικρόφωνο, για εύκολη εναλλαγή ανάμεσα σε 
μουσική και κλήσεις. Μείνετε σε επαφή με 
σημαντικούς ανθρώπους, ενώ 
απολαμβάνετε τη μουσική σας.
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Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 5 - 40 000 Hz
• Ευαισθησία: 107 dB
• Διάμετρος ηχείου: 13,5 μμ
• Μέγιστη ισχύς: 40 mW
• Αντίσταση: 32 ohm
• Ακουστικό σύστημα: Ημι-κλειστού τύπου

Αξεσουάρ
• Θήκη φύλαξης: Και

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: 3,5 χιλ. (4 πόλων) (1.2 μ.)
• Συμβατότητα με:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. 
*Διατίθεται επιπλέον σύνδεσμος για Sony 
Ericsson, παλιότερα μοντέλα NOKIA και 
SAMSUNG (συμβουλευτείτε το τμήμα 
υποστήριξης πελατών)
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