
 

 

Philips Fidelio
Hovedtelefoner med 
mikrofon

Lyd i høj opløsning
In-ear
Ultrabløde silikonepuder
Fladt kabel
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ilips Fidelio S2-hovedtelefonerne er nøjagtigt udformet, så de kan levere naturlig, afbalanceret 
 og åbenbare hver eneste detalje, som kunstneren havde tænkt det. Forbløffende lyd 
senteret 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
• Lagdelte bevægelseskontroldrivere til raffinerede høje frekvenser
• Det specialudviklede metalkabinet reducerer vibrationer og resonans
• Semi-lukket bagsidedesign til lydbalance og basudvidelse

Lyt komfortabelt
• Ultrabløde silikonepuder i 5 størrelser til en tilpasset, perfekt pasform
• Yderkabinet i kobberlegering giver lav vægt og holdbarhed
• Ridsefast højglansbelægning giver ekstra beskyttelse
• 2 Comply™-skumgummipuder til en bekvem pasform og støjisolering
• Ergonomiske øretelefoner, der passer perfekt og udligner trykket

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



 Lyd i høj opløsning

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for 
lydgengivelse, en mere virkelighedstro 
genskabelse af de originale masteroptagelser i 
studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. 
Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj 
opløsning til den bedste ledsager inden for lyd 
til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever 
op til de strenge standarder, der kræves for at 
opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. 
Uanset om du nyder din samling af lyd i høj 
opløsning eller en mere traditionel musikkilde, 
hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i 
hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får 
mere ud af musikken.

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.

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.

Yderkabinet i kobberlegering

Yderkabinet i kobberlegering giver lav vægt og 
holdbarhed

Højglansbelægning

Den ergonomisk designede ørekapsel er 
beskyttet af en højglansbelægning i klassisk 
pianosort lak, der ikke kun giver et 
førsteklasses udseende og en tilsvarende 
følelse, men også holdbarhed og ridsefasthed. 
Den beskyttende overflade gør det nemt at 

rengøre øretelefonerne og endnu lettere at 
tage dem med dig overalt. Du skal bare tørre 
dem af, så ser de ud som nye.

Lagdelte bevægelseskontroldrivere

Drivere med Layered Motion Control (LMC) 
har en flerlagspolymermembran, der omslutter 
et lag af dæmpende gel. I modsætning til 
traditionelle enkeltlagsdrivere ved højere 
lydfrekvenser, som er stive og gengiver en 
ukontrolleret og unaturlig klangfarve, udgør 
vores LMC-drivers mange lag en fleksibel 
afgrænsning, der kan holde et lag gel i form. 
Gelen absorberer og dæmper eventuelle 
overdrevne energier, hvilket resulterer i en 
smidig og fladere frekvenskarakteristik og 
derfor et mere afbalanceret, naturligt og 
raffineret højfrekvensområde.

Ledningsbetjening og mikrofon

Fidelio S2 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.
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Lyd
• Frekvenskurve: 5-40.000 Hz
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 13,5 mm
• Max. belastning: 40 mW
• Impedans: 22 ohm
• Akustisk konstruktion: Semi-lukket

Design
• Farve: Sort

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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