
 

 

Philips Fidelio
Hörlurar med mikrofon

Högupplöst ljud
In-ear
Extra mjuka silikonsnäckor
Platt kabel
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i-Fi, förstklassig kvalitet
ar du än är!
ilips Fidelio S2-hörlurar är precisionstillverkade för att ge naturligt och balanserat ljud, 
m avslöjar varje detalj så som artisten avsåg. Förbluffande ljud med lättviktigt men ändå 
llbar formgivning för sann komfort och nöje under resan.

Utvecklad för precision
• Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
• Kraftfulla 13,5 mm-neodymhögtalarelement för enastående ljud
• Skiktade rörelsekontrollenheter för tydliga höga frekvenser
• Specialtillverkat metallhölje som minskar resonans och vibration
• Halvslutet bakre hölje för ljudbalans och fyllig bas

För bekväm lyssning
• 2 Comply™-skumpluggar för skön passform och brusreducering
• Extra mjuka silikonpluggar i fem storlekar för en exakt, bekväm passform
• Yttre hölje med kopparlegering ger hållbarhet och lätt vikt
• Ergonomiska hörlurar som passar perfekt och fördelar trycket jämnt
• Högblankt, reptåligt ytskikt ger extra skydd

Skapad för bekvämlighet
• Växla mellan musik och samtal med den inbyggda fjärrkontrollen och mikrofonen
• Fodral som skyddar hörlurarna när de inte används



 13,5 mm-neodymhögtalarelement

Varje högtalarelement är noga utvalt, 
finjusterat och testat innan det paras ihop med 
andra. På så sätt säkerställs det mest 
balanserade naturliga ljudet. Till 13,5 mm-
elementen används kraftfulla neodymmagneter 
som ger djupt basljud, ett distinkt 
mellanregister och tydliga höga frekvenser.

Halvslutet bakre hölje
Det halvslutna bakre höljet ger tillsammans 
med de stora, förstklassiga elementen en 
fylligare bas och mindre ljudläckage. De främre 
tryckutjämningskanalerna ger ett mer 
detaljerat och balanserat ljud, vilket minskar 
ocklusionseffekten och ger en naturligare 
ljudupplevelse.

Skiktade rörelsekontrollenheter

LMC-högtalarelement (Layered Motion 
Control) har flera lager polymermembran som 
omger ett lager av dämpande gelé. Till skillnad 
från traditionella högtalarelement med ett 
styvt lager som återger en okontrollerad och 
onaturlig klang vid högre ljudfrekvenser har 
lagren i våra LMC-högtalarelement en mjuk 
tryckzon som behåller geléns form. Gelen 
absorberar och dämpar all överdriven energi, 

vilket resulterar i ett jämnare, plattare och 
högre frekvensomfång som är mer balanserat, 
naturligt och raffinerade.

Yttre hölje med kopparlegering

Yttre hölje med kopparlegering ger hållbarhet 
och lätt vikt

Specialtillverkat metallhölje

Metallhöljet är noga utformat att minska 
resonans och vibration, vilket ger ett 
naturtroget, exakt ljud med fantastiska 
detaljer.

Ergonomiska hörlurar

Fidelio S2-hörlurarna är ergonomiskt 
utformade för att passa öronens naturliga 

former samtidigt som de fördelar trycket 
jämnt. Den lätta 
kopparlegeringskonstruktionen och 
förstklassiga materialet ger en långvarig 
bekvämlighet och ser till att du kan njuta av din 
musik till fullo.

Högblankt ytskikt

Den ergonomiskt utformade öronsnäckan 
skyddas av en högblank finish i pianovit lack, 
som inte bara är snyggt utan också gör den 
hållbar och reptålig. Det skyddande ytskiktet 
gör hörlurarna enkla att rengöra och ännu 
enklare att ta med vart du än går. En lätt 
avtorkning och de blir som nya.

Inbyggd fjärrkontroll och mikrofon

Med Fidelio S2-in-ear-hörlurar följer en 
inbyggd fjärrkontroll och mikrofon så att du 
lätt kan växla mellan musik och samtal. Håll dig 
nära din musik och människorna som är 
viktigast för dig.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 5–40 000 Hz
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 13,5 mm
• Maximal ineffekt: 40 mW
• Impedans: 22 ohm
• Akustiskt system: Halvslutet

Design
• Färg: Vit

Tillbehör
• Förvaringsfodral

Anslutningar
• Kabelanslutning: 3,5 mm, 4 poler (1,2 M)
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. *Extra 
kontakt för Sony Ericsson och äldre modeller från 
NOKIA och SAMSUNG finns tillgänglig via 
kundsupport
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