
 

 

Philips Fidelio
Hovedtelefoner med 
mikrofon

Lyd i høj opløsning
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
• Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
• Kraftfulde 13,5 mm neodymdrivere til en uovertruffen lyd
• Semi-lukket bagsidedesign til lydbalance og basudvidelse
• Det specialudviklede metalkabinet reducerer vibrationer og resonans
• Håndplukkede, finindstillede og testede drivere, der passer perfekt

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

Skabt til bekvem brug
• Skift mellem musik og opkald med ledningsbetjening og mikrofon
• 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.

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.

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

Specialudviklet metalkabinet

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

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

Blød og holdbar flad ledning
Den holdbare flade ledning sørger for, at 
hovedtelefonerne ikke bliver sammenfiltrede

Ledningsbetjening og mikrofon

Fidelio S1 in-ear-hovedtelefonerne har 
ledningsbetjening og mikrofon, så du kan let 
kan skifte mellem musik og opkald. Hold 
kontakten med vigtige personer - og din musik, 
altid.

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.
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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

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

Tilbehør
• Opbevaringsetui
•
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