
 

 

Philips Fidelio
Auscultadores True 
Wireless

Som Fidelio natural
Cancelamento de ruído Pro+
Redução do ruído do vento
Ajuste universal de alta qualidade
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Marca de som Fidelio. Natural e rico.
• Philips Fidelio. Som rico e natural
• Design bidirecional. Diafragmas dinâmicos e com estrutura equilibrada
• Deixe-se envolver em qualquer lugar. Cancelamento de ruído Pro+
• Mais música. 48 horas de reprodução com o estojo de carregamento

Qualidade em todos os detalhes
• Criados para a audição. Design Fidelio de alta qualidade
• Ajuste universal. Almofadas em silicone e espuma Comply
• Chamadas extremamente nítidas. Redução do ruído do vento.
• Resistência a salpicos e transpiração IPX4, independentemente das condições climatéricas

Simplicidade em todos os sentidos
• Som excelente para transmissões de áudio em qualquer telemóvel
• Sensor de IV. A música é colocada em pausa quando retira um auricular
• Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência
• Controlos táteis e ligações fáceis



 Philips Fidelio. Som natural

EDM ou rock, música clássica ou hip-hop, estes 
auscultadores adequados para audiófilos 
permitem-lhe ouvir tudo como se estivesse no 
estúdio. Os diafragmas com estrutura 
equilibrada revelam os agudos cintilantes e as 
vozes naturalmente ricas. Os diafragmas 
dinâmicos produzem graves profundos e 
precisos e texturas instrumentais exuberantes.

Cancelamento de ruído Pro+

Independentemente do local onde se encontra, 
estes auscultadores True Wireless criam o 
espaço perfeito para ouvir. O cancelamento de 
ruído híbrido utiliza hardware topo de gama e 
processamento de áudio avançado para 
bloquear sons indesejados. As almofadas em 
espuma Comply com propriedades de redução 
de ruído contribuem para a imersão com um 
ajuste seguro e confortável.

Design topo de gama

Desfrute de um estilo tão único como a sua 
música. Os detalhes redondos em metal polido 
destes auriculares impressionantes são um 
autêntico design Fidelio. O acabamento em 
pele Muirhead em relevo confere um toque 
suave e sofisticado ao estojo de carregamento 
curvo em metal.

Chamadas extremamente nítidas

Vários microfones e um algoritmo dedicado 
concentram-se no som da sua voz, assim como 
em reduzir drasticamente o ruído do mundo à 
sua volta. Até o ruído do vento é filtrado, para 
que o consigam ouvir na perfeição durante 
uma chamada no exterior.

Aplicação Philips Headphones

A aplicação Philips Headphones permite-lhe 
ajustar o nível de cancelamento de ruído ao 

alternar entre modos predefinidos e pode 
ainda utilizar a aplicação para ativar o 
cancelamento do ruído do vento. O 
equalizador permite-lhe efetuar a sintonia fina 
da frequência de resposta de acordo com o seu 
gosto pessoal.

Ligações e emparelhamento fáceis

Os controlos táteis mantêm a simplicidade e o 
Bluetooth multiponto permite-lhe estabelecer 
ligação a um telemóvel (iOS ou Android) e a 
um computador portátil ao mesmo tempo. O 
emparelhamento rápido Google permite-lhe 
emparelhar com um dispositivo Android 
compatível com um único toque.

Som excelente para transmissões de 
áudio
Seja qual for o serviço de transmissão que 
utilizar, estes auscultadores True Wireless irão 
desbloquear o melhor som possível. O codec 
que funciona melhor com o seu telemóvel ou 
tablet é selecionado automaticamente. Quer 
utilize dispositivos iOS ou Android, desfrutará 
de uma experiência de audição incrivelmente 
detalhada.

48 horas de reprodução com o estojo
Com estes auriculares totalmente carregados, 
e com um estojo totalmente carregado, pode 
viajar com mais de um dia de tempo de 
reprodução no seu bolso. Além disso, a música 
é colocada em pausa se retirar um auricular, 
para que nunca perca uma batida. O estojo 
pode ser carregado sem fios.
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Som
• Impedância: 16 ohm
• Diâmetro da coluna: 10 mm + BA
• Sensibilidade: 103 dB (1 kHz)
• Limites frequência: 7 - 40 000 Hz
• Entrada máxima de corrente: 5 mW
• Tipo de diafragma: Híbrido, Balanced Armature
• Áudio de alta resolução

Funcionalidades ANC
• ANC (cancelamento ativo de ruído)
• Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro+
• Modo de perceção
• ANC adaptável
• Microfone para ANC: 4 microfones

Telecomunicações
• Microfone para chamadas: 3 microfones
• Microfone para ENC
• Redução do ruído do vento

Conetividade
• Versão Bluetooth: 5.2
• Codecs suportados: LDAC, AAC, SBC
• Alcance máximo: Até 10 m
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
• Ligação multiponto
• Sem fios

Funcionalidades
• Emparelhamento rápido Android
• Pausa automática (sensor de IV)
• Suporta a aplicação Philips Headphones
• Atualizações de firmware possíveis
• Resistência à água: IPX4
• Desativação automática: 60 minutos
• Modo mono para TWS
• Tipo de controlos: Toque

Design
• Cor: Branco
• Ajusta à orelha: Auriculares
• Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone
• Material do acoplamento auditivo: Espuma 

Comply, Silicone

Potência
• Tempo de reprodução de música (cancelamento 

ativo de ruído ligado): 9 + 25 horas
• Tempo de reprodução de música (cancelamento 

ativo de ruído desligado): 13 + 35 horas
• Tipo de bateria (auricular): Polímeros de lítio 

(incorporada)
• Capacidade da bateria (auricular): 60 mAh
• Tipo de bateria (estojo de carregamento): 

Polímeros de lítio (incorporada)
• Capacidade da bateria (estojo): 650 mAh

• Vida útil da bateria em modo de espera: 200 horas
• Tempo conv.: 13 horas
• Tempo de carga: 2 hr
• Carregamento rápido: 15 minutos para 1 hora
• Número de pilhas: 3 unid.
• Peso da bateria (total): 14 g
• Carregamento sem fios
• Recarregável

Assistente de voz
• Suporte do assistente de voz
• Ativação do assistente de voz: Manual
• Compatível com o assistente de voz: Assistente 

Google, Siri da Apple

Acessórios
• Estojo de carregamento
• Espuma Comply: 3 pares (S/M/L)
• Pontas de auriculares: 6 pares
• Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm
• Guia de Iniciação Rápido

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

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

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,6 x 17,3 x 6,2 cm
• Peso bruto: 0,342 kg
• Peso líquido: 0,132 kg
• Tara: 0,21 kg
• EAN: 48 95229 11865 2

Embalagem interior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem interior (C x L x A): 

19,2 x 10,2 x 18,5 cm
• Peso bruto: 1,13 kg
• Peso líquido: 0,396 kg
• Tara: 0,734 kg
• GTIN: 2 48 95229 11865 6

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Embalagem exterior (C x L x A): 

40 x 22,2 x 39,8 cm
• Peso bruto: 9,2 kg
• Peso líquido: 3,168 kg
• Tara: 6,032 kg
• GTIN: 1 48 95229 11865 9

UPC
• UPC: 8 40063 20173 6
•
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