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lta fidelidade, excelente qualidade
urta suas músicas em casa
m os fones de ouvido Fidelio X1, você pode ouvir músicas com autenticidade, 
celente qualidade de som e conforto em sua própria casa. Deixe-se levar pela riqueza 
 detalhes e aprecie o design personalizado que foi desenvolvido pensando em você!

Desenvolvido para reproduzir som natural
• Design acústico com parte traseira semiaberta para excelente qualidade sonora
• Drivers potentes de neodímio de 50mm que garantem um alcance ainda mais preciso
• Os fones de ouvido com dupla camada reduzem a ressonância e a vibração.

Ouça cada detalhe
• Os drivers pré-inclinados se encaixam à orelha para evitar o vazamento de som
• O diafragma com design especial mantém precisão sonora

Qualidade
• Alça em couro legítimo resistente que esbanja estilo
• O cabo em fibra OFC de 3m garante resistência e sinal de alta qualidade
• Presilha dedicada para organizar cabos e evitar emaranhados

Conforto
• Rede autoajustável com entrada de ar e malha 3D para o encaixe perfeito
• Fones de ouvido com espumas macias para longas horas de conforto durante o uso
• O material aveludado com entrada de ar ajuda a dispersar a pressão e o calor



 Design acústico com parte traseira 
semiaberta

A estrutura acústica traseira aberta elimina a 
pressão acumulada atrás do driver, oferecendo 
ao diafragma movimentos livres, aprimorando 
a transparência do som e aumentando 
levemente as frequências.

Espumas aveludadas com entrada de ar

A fabricação do Philips Fidelio X1 começa com 
a escolha exata de cada material para sua 
funcionalidade e conforto ergonômico. As 
espumas macias Deluxe são compostas por um 
tecido aveludado de densidade aprimorada 
com alto arejamento para dispersar a pressão 
e o calor e garantir longas horas de conforto.

Fones de ouvido com dupla camada

Os fones de ouvido com camada dupla do X1 
foram desenvolvidos para reduzir a 
ressonância e a vibração, reproduzindo um 
som autêntico com riqueza de detalhes. O 
design resistente com camada dupla garante 
maior conforto e durabilidade, tornando o X1 
a companhia ideal para longas horas de música 
no conforto de sua casa.

Alça em couro legítimo

Alça em couro legítimo resistente que esbanja 
estilo

Espumas macias

Fones de ouvido com espumas macias para 
longas horas de conforto durante o uso

Potente driver de neodímio de 50mm

As caixas acústicas foram escolhidas, ajustadas 
e testadas cuidadosamente a fim de garantir o 
som mais próximo ao natural. Os drivers de 
50mm utilizam ímãs de neodímio de alta 
potência para reproduzir um som de alta 
definição com altas frequências.

Drivers pré-inclinados

Os fones de ouvido foram desenvolvidos para 
inclinar em 15 graus, ajustando-se ao formato 
natural de suas orelhas e isolando o som 
externo para garantir o melhor desempenho 
sonoro. Os sinais de áudio são canalizados para 
os ouvidos, proporcionando um som dinâmico 
com qualidade autêntica.
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Áudio
• Resposta de frequência: 10 a 40.000 Hz
• Impedância: 30 Ohm
• Entrada de energia máxima: 500 mW
• Sensibilidade: 100dB a 1mW
• Diâmetro da caixa acústica: 50mm
• Distorção: < 0,1% THD

Conectividade
• Conexão por cabo: Cabo removível sem oxigênio 

(3m)

Acessórios
• Plugue do adaptador: Adaptador de 6,3 a 3,5mm
• Organização de cabos: Clipe do cabo

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24 x 28,5 x 12 cm
• Peso líquido: 0,43 kg

• Peso bruto: 1,18 kg
• Peso da embalagem: 0,75 kg
• EAN: 69 23410 71585 9
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

26.5 x 25,5 x 30 cm
• Peso líquido: 0,86 kg
• Peso bruto: 2,7 kg
• Peso da embalagem: 1,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 71585 6
• Número de embalagens para o cliente: 2

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

19 x 22 x 11 cm
• Peso: 0,43 kg
•
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