
 

 

Philips Fidelio
Hodetelefoner med 
mikrofon

Lyd med høy oppløsning
In-ear
Kjempemyke silikondeksler
Flat kabel
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i-Fi, førsteklasses kvalitet
ansett hvor du er
ilips Fidelio S1-hodetelefonene er presist konstruert for å levere naturlig, balansert lyd 
m gjengir alle detaljene, slik artisten ønsket det. Utrolig lyd presenteres i en lett, men 
bust design for å gi ekte komfort og fornøyelse på farten.

Utformet for presisjon
• Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form
• De kraftige13,5 mm neodymdriverne gir enestående lyd
• Designen med halvlukket bakside gir lydbalanse og utvidet bass
• Det teknisk konstruerte metallhuset reduserer vibrasjoner og gjenklang
• De håndplukkede, justerte og testede driverne passer perfekt sammen

Komfortabel å lytte til
• Et lett aluminiumhus med raffinert børstet utførelse
• De ergonomiske øretelefonene passer perfekt og fordeler trykket
• Den elastiserte ringen holder seg stabil i øret med en svært sikker passform
• Comply™-skumtuppene gir suveren tilpasset passform og støyisolering
• Svært myke silikontupper i tre størrelser med en tilpasset, tettsittende passform

Skapt for brukervennlighet
• Veksle mellom musikk og samtaler med kontrollen og mikrofonen på ledningen
• Den slitesterke flate kabelen holder hodetelefonene flokefrie



 13,5 mm neodymdrivere

Alle høyttalerdriverne håndplukkes, justeres 
og testes grundig før de blir paret, slik at vi er 
sikre på at vi leverer den mest balanserte og 
naturlige lyden. De 13,5 mm driverne bruker 
kraftige neodymmagneter for å gi dyp bass, et 
transparent mellomregister og raffinerte høye 
frekvenser.

Håndplukkede, justerte og testede

Alle høyttalerdriverne er spesielt testede og 
håndplukkede, og fungerer perfekt sammen. 
Slik leverer de fantastisk dyp bass, et 
transparent mellomregister og raffinerte høye 
frekvenser.

Elastisert ring
Den elastiserte ringen holder seg stabil i øret 
med en svært sikker passform

Teknisk konstruert metallhus

Kabinettet i metall er nøyaktig konstruert for å 
redusere gjenklang og vibrasjon, slik at det 
leverer autentisk nøyaktig lyd og utrolig 
detaljerte lyder.

Ergonomiske øretelefoner

Fidelio S1-øretelefonene er ergonomisk 
utformede for å passe til ørets naturlige kurver 
og fordele trykk. Den lette 
aluminiumkonstruksjonen og de førsteklasses 
materialene sikrer langvarig komfort. Dette 
gjør at du kan oppleve ekte komfort når du 
nyter musikken mest mulig.

Lett aluminiumhus

Et lett aluminiumhus med raffinert børstet 
utførelse

Myk og slitesterk flat kabel
Den slitesterke flate kabelen holder 
hodetelefonene flokefrie

Kontroll og mikrofon på ledningen

Fidelio S1-øretelefonene har kontroll og 
mikrofon i ledningen slik at du enkelt kan bytte 
mellom musikk og samtaler. Hold kontakten 
med menneskene og musikken du er glad i, 
alltid.

Myke silikontupper i tre størrelser

Fidelio S1-øretelefonene leveres med tre par 
akustisk forseglede silikontupper for å sikre en 
tettsittende passform samt lengre 
brukskomfort.
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Høydepunkter
Hodetelefoner med mikrofon
Lyd med høy oppløsning In-ear, Kjempemyke silikondeksler, Flat kabel
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Lyd
• Frekvensområde: 5–40 000 Hz
• Følsomhet: 107 dB
• Høyttalerdiameter: 13,5 millimeter
• Maksimal inngangseffekt: 40 mW
• Impedans: 32 ohm
• Akustisk system: Halvlukket

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: 3,5 mm, fire poler (1,2 m)
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. 
*Ekstra kontakt er tilgjengelig via kundestøtte for 
Sony Ericsson og eldre modeller fra NOKIA og 
SAMSUNG

Tilbehør
• Oppbevaringsetui
•
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