
 

 

„Philips“ Fidelio
Tikrai belaidės ausinės

Tikroviškas „Fidelio“ garsas
„Noise Canceling Pro+“
Vėjo triukšmo slopinimas
Aukščiausia kokybė ir 
universalumas
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iskite muzikai jus išjudinti. Šios aukščiausios kokybės belaidės ausinės skleidžia erdvinį, 
talų garsą, kad įsijaustumėte į visus supančius garsus. Mūsų geriausia triukšmo pašalinimo 
kcija yra saugi ir patogi, kad bet kur įsijaustumėte į muziką.

„Fidelio“ garso melodija. Tikroviškas ir sodrus garsas.
• „Philips Fidelio“. Sodrus, tikroviškas garsas
• 2 technologijų dizainas. Garsiakalbiai su magnetais ir dinaminiai garsiakalbiai
• Įsijauskite bet kur. „Noise Canceling Pro+“
• Daugiau muzikos. Veikia 48 val. naudojant įkrovimo dėklą

Kokybė kiekvienoje detalėje
• Sukurta klausymui. Aukščiausios klasės „Fidelio“ dizainas
• Universalumas. Prisitaikantys putų ir silikono ausinių antgalių dangteliai
• Itin aiškūs skambučiai. Vėjo triukšmo mažinimas.
• Orui nepavaldi IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito

Vientisumas visais aspektais
• Puikus garsas transliuojant bet kuriuo telefonu
• IR jutiklis. Muzika sustabdoma, kai išsiimate ausinę
• „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikykite patirtį
• Jutikliniai valdikliai ir paprastas prijungimas



 „Philips Fidelio“. Tikroviškas garsas

Elektroninė šokių muzika ar rokas, klasikinė ar 
hiphopas – su šiomis audiofilams skirtomis 
ausinėmis viską girdėsite taip, lyg būtumėte 
studijoje. Subalansuoti garsiakalbiai su 
magnetais skleidžia dinamišką diskantą ir 
sodrius, tikroviškus vokalo garsus. Dinaminiai 
garsiakalbiai skleidžia sodrius, tikslius bosinius 
garsus ir atskleidžia instrumentų struktūrą.

„Noise Canceling Pro+“

Nesvarbu, kur esate, šios tikrai belaidės 
ausinės sukuria puikią klausymosi erdvę. 
Hibridiniam triukšmo slopinimui naudojama 
naujausia aparatinė įranga ir pažangus garso 
apdorojimas, kad būtų užblokuoti 
nepageidaujami garsai. Triukšmą slopinantys 
„Comply“ putplasčio ausinių antgalių dangteliai 
padeda saugiai ir patogiai įsijausti.

Veikia 48 val. su dėklu
Su šiomis visiškai įkrautomis ausinėmis ir 
visiškai įkrautu dėklu galite klausytis muzikos 

keliaudami ilgiau nei dieną. Be to, muzika 
sustabdoma, jei išsiimate ausinę, tad niekad 
nepraleisite nė vieno takto. Dėklą galima 
įkrauti belaidžiu būdu.

Aukštos kokybės dizainas

Pasinerkite į tokį unikalų stilių kaip ir jūsų 
muzika. Tikras „Fidelio“ dizainas su apvaliomis, 
poliruoto metalo detalėmis ant šių įspūdingų 
ausinių. Reljefinės „Muirhead“ odos apdaila 
lenktam metaliniam įkrovimo dėklui suteikia 
švelnumo ir modernumo pojūtį.

Itin aiškūs skambučiai

Keli mikrofonai ir specialus algoritmas padeda 
sutelkti dėmesį į jūsų balso garsą bei sumažinti 
aplinkinio pasaulio triukšmą. Net vėjo garsas 
yra išfiltruojamas, kad pašnekovas jus aiškiai 
girdėtų, kai skambinate būdami lauke.

Puikus garsas transliuojant
Kad ir kokią transliavimo paslaugą naudojate, 
šios tikrai belaidės ausinės atkurs geriausią 

įmanomą garsą. Automatiškai parenkamas 
geriausiai su jūsų telefonu ar planšetiniu 
kompiuteriu veikiantis kodekas. Nesvarbu, ar 
naudojate „iOS“, ar „Android“ prietaisus, jums 
patiks klausytis puikaus, detalaus garso.

„Philips“ ausinių programa

Naudodami „Philips“ ausinių programėlę galite 
reguliuoti triukšmo slopinimo lygį perjungdami 
iš anksto nustatytus režimus. Be to, 
programėlę galite naudoti vėjo triukšmo 
slopinimui įjungti. Vienodintuvas padeda tiksliai 
sureguliuoti dažnines charakteristikas pagal 
jūsų asmeninius poreikius.

Paprastas prijungimas ir siejimas

Su jutikliniais valdikliais viskas paprasčiau, o 
naudojant „Bluetooth“ daugiataškį ryšį vienu 
metu galite prijungti telefoną („iOS“ ar 
„Android“) ir nešiojamąjį kompiuterį. „Google 
Fast Pair“ vienu palietumu susieja su 
suderinamu „Android“ prietaisu.
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Garsas
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 10 mm + BA
• Jautrumas: 103 dB (1 kHz)
• Dažnių diapazonas: 7–40 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW
• Garsiakalbio tipas: Hibridinė, Balansavimo 

armatūra
• Didelės raiškos garsas

ANC funkcijos
• ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
• ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro+“
• Aplinkos garsų režimas
• Adaptyvus ANC
• ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofonai

Telekomunikacijos
• Skambučiams skirtas mikrofonas: 3 mikrofonai
• ENC mikrofonas
• Vėjo triukšmo slopinimas

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 5,2
• Palaikomas kodekas: LDAC, AAC, SBC
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
• Daugiataškis ryšys
• Bevielis ryšys

Patogumas
• „Andriod“ greitasis siejimas
• Automatinis pristabdymas (IR jutiklis)
• „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
• Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
• Atsparumas vandeniui: IPX4
• Automatinis išsijungimas: 60 min.
• TWS skirtas režimas „Mono“
• Valdiklių tipas: Lietimas

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
• Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis
• Tvirtinimo ant ausies medžiaga: „Comply“ 

putplastis, Silikoninis

Maitinimas
• Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 9 + 25 val.
• Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 13 + 35 

val.
• Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Ličio polimerų 

(integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (ausinė): 60 mAh
• Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Ličio 

polimerų (integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (dėklas): 650 mAh

• Akumuliatoriaus veikimo laikas budėjimo režimu: 
200 val.

• Kalbėjimo laikas: 13 val.
• Įkrovimo laikas: 2 val.
• Greitojo įkrovimo trukmė: Veikia 1 val. įkrovus 15 

min.
• Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
• Akumuliatoriaus svoris (iš viso): 14 g
• Belaidis įkrovimas
• Pakartotinai įkraunama

Pagalbinė balso programa
• Pagalbinės balso programos palaikymas
• Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
• Suderinama su pagalbine balso programa: „Google 

Assistant“, „Apple Siri“

Priedai
• Įkrovimo dėklas
• „Comply“ putplastis: 3 poros (S / M / L)
• Ausų gaubteliai: 6 poros
• Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
• Greitos pradžios vadovas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

8,49 x 5,15 x 3,24 cm
• Svoris: 0,109 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,6 x 17,3 x 6,2 cm
• Bendras svoris: 0,342 kg
• Grynasis svoris: 0,132 kg
• Pakuotės svoris: 0,21 kg
• EAN: 48 95229 11864 5

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 19,2 x 10,2 x 18,5 cm
• Bendras svoris: 1,13 kg
• Grynasis svoris: 0,396 kg
• Pakuotės svoris: 0,734 kg
• GTIN: 2 48 95229 11864 9

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 40 x 22,2 x 39,8 cm
• Bendras svoris: 9,2 kg
• Grynasis svoris: 3,168 kg
• Pakuotės svoris: 6,032 kg
• GTIN: 1 48 95229 11864 2

UPC
• UPC: 8 40063 20172 9
•
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