
 

 

Philips Fidelio
Hoofdtelefoons met 
microfoon

Audio met hoge resolutie
Oortelefoon
Ultrazachte siliconen oordopjes
Platte kabel
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veral en altijd

ilips Fidelio S2-hoofdtelefoons zijn zorgvuldig ontwikkeld om natuurlijk, gebalanceerd geluid te 

den, waarbij u elk detail precies zo hoort als de artiest heeft bedoeld. Verbluffende geluidskwaliteit 

een lichtgewicht en duurzaam jasje, een comfortabele en aangename ervaring, waar u ook bent.

Ontworpen voor nauwkeurigheid
• Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
• Meerlaagse motion control drivers voor verfijnde hoge frequenties
• Krachtige 13,5 mm neodymium-drivers voor buitengewoon geluid
• Speciale metalen behuizing vermindert trillingen en resonantie
• Uitgekozen, afgestemde en geteste drivers voor een perfecte match

Comfortabel luisteren
• Buitenbehuizing van koperlegering voor lichtgewicht duurzaamheid
• Matte antrikraslaag
• Ergonomische oortelefoons passen perfect terwijl ze de druk spreiden
• 2 schuimrubberen Comply™-caps voor uitmuntende pasvorm en geluidsisolatie
• Ultrazachte siliconen caps in 5 maten voor een goede pasvorm

Gemaakt voor gemak
• Duurzame platte kabel zorgt dat ervoor dat uw hoofdtelefoon niet in de knoop raakt
• Schakel tussen muziek en oproepen met de afstandsbediening en microfoon in het snoer



 Audio met hoge resolutie
Audio met hoge resolutie biedt de beste 
audioprestaties door originele 
studiomasteropnamen getrouwer te 
reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/
44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit 
maakt audio met hoge resolutie de beste optie 
voor de muziekliefhebber. Fidelio-
hoofdtelefoons voldoen aan de strenge 
normen die worden gesteld voor het 
kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet 
van uw muziekcollectie met hoge resolutie of 
een traditionelere muziekbron, de hoge 
frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons 
helpen u meer uit uw muziek te halen.

13,5 mm neodymium-drivers

Elke luidsprekerdriver is grondig met de hand 
uitgezocht, afgestemd en getest voor hij wordt 
gekoppeld om het meest evenwichtige, 
natuurlijke geluid te garanderen. De 13,5 mm 
drivers gebruiken krachtige neodymium-
magneten om diepe basgeluidseffect, 
transparante midden en verfijnde hoge 
frequenties te leveren.

Buitenbehuizing van koperlegering

Buitenbehuizing van koperlegering voor 
lichtgewicht duurzaamheid

Speciale metalen behuizing

De metalen behuizing wordt speciaal gemaakt 
om resonantie en trillingen te verminderen, 
wat zorgt voor een authentiek nauwkeurig 
geluid gekenmerkt door geweldige 
geluidsdetails.

Uitgekozen, afgestemd en getest

Elke luidsprekerdriver is speciaal getest en 
gekozen als ideale stereoparen die samen 
zorgen voor uitmuntend diepe basgeluiden, 
transparante midden en verfijnde hoge 
frequenties.

Ergonomische oortelefoons

De Fidelio S2-oortelefoons zijn ergonomisch 
gemodelleerd om in de natuurlijke bocht van 
uw oor te passen; ze spreiden de druk. De 
lichtgewicht aluminium constructie en 

superieure materialen zorgen voor langdurig 
comfort, waardoor u waar comfort kunt 
ervaren terwijl u maximaal geniet van uw 
muziek.

Afstandsbediening en microfoon in het 
snoer

De Fidelio S2-oordopjes hebben een 
afstandsbediening en microfoon in het snoer. 
Zo kunt u gemakkelijk tussen uw muziek en 
oproepen schakelen. Blijf altijd verbonden met 
belangrijke mensen – en uw muziek.

Zachte en duurzame platte kabel

Ieder aspect van uw Fidelio-oordopjes is 
grondig ontworpen voor buitengewoon 
muziekgenot – altijd. De innovatieve 
tweekleurige platte kabel – gemaakt van 
duurzaam en toch stijlvol materiaal van hoge 
kwaliteit – heeft anti-knoopeigenschappen, 
waardoor u vrij kunt opgaan in uw muziek, 
zonder tijd en energie te hoeven besteden aan 
het ontwarren van de kabel. Slim, soepel en 
gemakkelijk tot het eind.
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Kenmerken
Hoofdtelefoons met microfoon
Audio met hoge resolutie Oortelefoon, Ultrazachte siliconen oordopjes, Platte kabel
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Geluid
• Akoestisch systeem: Halfgesloten
• Frequentiebereik: 5- 40 000 Hz
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van de luidspreker: 13,5 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Impedantie: 22 ohm

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: 3,5 mm 4-polig (1.2M)
• Compatibel met:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. 
*Extra connector beschikbaar via de 
klantenondersteuning voor Sony Ericsson en 
oudere NOKIA- en SAMSUNG-modellen

Accessoires
• Opbergetui
•
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Specificaties
Hoofdtelefoons met microfoon
Audio met hoge resolutie Oortelefoon, Ultrazachte siliconen oordopjes, Platte kabel
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