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issä vain
ilips Fidelio S2 -kuulokkeet on huolellisesti suunniteltu toistamaan ääni luonnollisena ja 
apainoisena, jotta artistin kaikki yksityiskohdat pääsevät esiin. Uskomaton ääni kevyessä 
tta kestävässä muotoilussa tarjoaa miellyttävän elämyksen kaikkialla.

Tarkkaan äänentoistoon
• HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
• Tehokkaat 13,5 mm:n neodyymielementit takaavat erinomaisen äänenlaadun
• Kerrostetut liikkeentunnistuksen ohjaimet hienostuneisiin korkeisiin ääniin
• Laadukas metallirunko vähentää värinää ja resonanssia
• Taustan puoliavoin muotoilu parantaa äänen tasapainoa ja bassotoistoa

Mukavaan kuunteluun
• Erittäin pehmeää silikonia, viisi eri kokoa, mukava käyttää
• Kupariseoksesta valmistettu ulkokotelo on kevyt mutta kestävä
• Korkeakiiltoinen, naarmuuntumaton pinta antaa lisäsuojaa
• Comply™-korvatyynyt ovat mukavia käyttää ja vaimentavat taustaäänet tehokkaasti
• Ergonomisesti suunniteltuja kuulokkeita on mukava käyttää

Suunniteltu käytännölliseksi
• Johdossa olevan säätimen ja mikrofonin avulla voit hallita musiikkia ja puheluita
• Voit säilyttää nappikuulokkeita suojapussissa, kun et käytä niitä



 Erittäin tarkka ääni

HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun 
parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen 
studiosuorituksen 16 bittistä 44,1 kHz:n CD-
formaattia uskollisemmin. Tinkimättömän 
laadun vuoksi se on musiikinystävien paras 
valinta. Fidelio-kuulokkeet täyttävät HD-äänen 
laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit. 
Fidelio-kuulokkeiden parempi korkeiden 
taajuuksien toisto saa musiikin kuulostamaan 
paremmalta kuuntelit sitä sitten HD-
kokoelmastasi tai perinteisemmästä lähteestä.

13,5mm:n neodyymielementit

Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja 
testataan tarkasti ennen pariliitosta 
tasapainoisen ja luonnollisen äänen 
varmistamiseksi. Kaiuttimien 13,5 mm:n 
neodyymikaiutinelementit tuottavat syvän 
basson, puhtaat keskialueen äänet ja 
hienostuneet korkeat äänet.

Taustan puoliavoin muotoilu
Puoliavoin muotoilu ja suuret huippuluokan 
kaiutinelementit takaavat erinomaisen 
bassotoiston ja estävät äänen karkaamisen. 
Äänenpaineen tasauskanavat pienentävät 
rakenteiden vaimennusta, minkä ansiosta 
äänentoisto on tarkka ja tasapainoinen.

Kupariseoksesta valmistettu ulkokotelo

Kupariseoksesta valmistettu ulkokotelo on 
kevyt mutta kestävä

Korkeakiiltoinen pinta

Ergonomisesti muotoiltu korvakupu on 
suojattu korkeakiiltoisella pinnoitteella. 
Klassisen musta lakkaviimeistely näyttää ja 
tuntuu ensiluokkaiselta, ja myös suojaa 
naarmuilta ja muilta vaaroilta. Suojapinnoite 
helpottaa kuulokkeiden puhdistusta ja mukana 
kuljettamista, sillä pelkkä pyyhkiminen saa 
kuulokkeet näyttämään jälleen upouusilta.

Kerrostetut liikkeentunnistuksen 
ohjaimet

Layered Motion Control (LMC) -elementeissä 
on monikerroksinen polymeerikalvo, jonka 

sisällä on vaimennusgeeliä. Perinteiset 
yksikerroksiset elementit ovat jäykkiä korkeilla 
taajuuksilla ja tuottavat hallitsemattoman ja 
luonnottoman äänenvärin. Monikerroksisten 
LMC-elementtien joustava geeliosa sen sijaan 
vaimentaa ylimääräistä energiaa ja tuottaa siten 
pehmeämmän taajuusvasteen sekä 
tasapainoisen, luonnollisen ja hienostuneen 
äänen korkeilla taajuuksilla.

Säädin ja mikrofoni johdossa

Fidelio S2 -nappikuulokkeiden johdossa olevan 
säätimen ja mikrofonin avulla voit hallita 
musiikin toistoa ja puheluita. Pidä musiikki 
lähelläsi – ystäviä unohtamatta.

Laadukas metallirunko

Korkealaatuinen metallirunko vähentää 
resonanssia ja värinää. Äänentoisto säilyy 
tarkkana ja yksityiskohtaisena.
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Ääni
• Taajuusvaste: 5–40 000 Hz
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 13,5 mm
• Enimmäisteho: 40 mW
• Impedanssi: 22 ohmia
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin

Muotoilu
• Väri: Musta

Lisätarvikkeet
• Säilytyspussi

Liitännät
• Johtoliitäntä: 3,5 mm, 4-napainen (1,2 m)
• Yhteensopiva:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. * 
Lisäliitin saatavana asiakaspalvelusta Sony Ericsson -
puhelimille sekä vanhoille NOKIA- ja SAMSUNG-
malleille
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