
 

 

Philips Fidelio
HiFi-stereokuulokkeet

Fidelio
Korvat peittävät
Musta
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utenttinen äänentoisto, ensiluokkainen laatu

auti musiikista kotonasi
elio X1 -kuulokkeet takaavat autenttisen kuuntelukokemuksen omassa kodissasi ainutkertaisen 
entoiston ja mukavuutensa ansiosta. Nauti äänen pienimmistäkin yksityiskohdista ja 

ulokkeiden miellyttävästä muotoilusta, joka on toteutettu käyttömukavuutta silmällä pitäen.

Luonnollinen ääni
• Akustinen avoin rakenne takaa ensiluokkaisen uskollisen äänentoiston
• Tehokkaat 50 mm:n neodyymielementit takaavat laajan, mutta tarkan taajuusalueen
• Kaksikerroksiset korvakuvut vähentävät resonanssia ja värinää

Nauti äänen pienimmistäkin yksityiskohdista
• Valmiiksi suunnatut kaiuttimet sopivat korviin ja vähentävät äänen heijastuksen minimiin
• Viritetty kalvo varmistaa tarkan äänentoiston

Laatu ensisijalla
• Tyylikäs ja kestävä kuulokesanka aitoa vasikannahkaa
• Kangaspäällysteinen 3 m:n OFC-kaapeli takaa laadukkaan signaalin ja kestävyyden
• Kaapelipidike tekee käytöstä vaivatonta ja ehkäisee kaapelin sotkeutumista

Viimeistelty miellyttäväksi
• Itsestään säätyvä ilmava sisäsanka, jonka 3D-verkko takaa täydellisen istuvuuden
• Muotoutuvat Deluxe-korvatyynyt ovat miellyttävät pitkään
• Hengittävä veluuri auttaa pienentämään painetta ja lämpötilaa



 Akustinen avoin muotoilu

Akustinen avoin rakenne estää painetta 
kerääntymästä kaiutinelementin taakse, jolloin 
kaiuttimen kalvo pääsee liikkumaan vapaasti, 
äänen avoimuus paranee ja korkeat taajuudet 
tasoittuvat.

Hengittävät veluurityynyt

Philips Fidelio X1 -kuulokkeiden luominen 
alkaa toimivien ja ergonomisten materiaalien 
valinnalla. Muotoutuviin Deluxe-korvatyynyihin 
valitaan optimaalisen tiheä ja hengittävä 
veluurimateriaali, joka pienentää painetta ja 
lämpötilaa ja tekee siten kuulokkeiden 
pitkäaikaisesta käytöstä mukavampaa.

Kaksikerroksiset korvakuvut

X1-kuulokkeiden kaksikerroksiset korvakuvut 
on suunniteltu vähentämään resonanssia ja 

värinää ja tuottamaan virheetöntä ääntä 
tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Tukeva, 
monikerroksinen rakenne varmistaa 
kestävyyden, ja sen ansiosta X1-kuulokkeet 
ovatkin ihanteellinen kumppani musiikin 
kotikuunteluun.

Kuulokesanka aitoa vasikannahkaa

Tyylikäs ja kestävä kuulokesanka aitoa 
vasikannahkaa

Muotoutuvat tyynyt

Muotoutuvat Deluxe-korvatyynyt ovat 
miellyttävät pitkään

Tehokas 50mm:n neodyymielementti

Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja 
testataan tarkasti ennen yhdistämistä 
tasapainoisen ja luonnollisen äänen 

varmistamiseksi. 50 mm:n elementtien 
tehokkaat neodyymimagneetit takaavat erittäin 
laadukkaan äänen ja tuottavat tasapainoisen, 
selkeän basson, avoimen keskialueen äänen ja 
erinomaiset korkeat äänet.

Valmiiksi suunnatut kaiuttimet

Korvakuvut on suunniteltu 15 asteen kulmaan, 
jolloin ne sopivat korvan muotoihin ja voit 
uppoutua tarkkaan ja kokonaisvaltaiseen 
äänimaailmaan täydellisesti. Äänisignaalit 
ohjautuvat suoraan korviisi, mikä tekee 
kuuntelukokemuksesta dynaamisen ja 
autenttisen.

Itsestään säätyvä sisäsanka

Itsestään säätyvässä, kevyessä sisäsangassa on 
ilmava 3D-verkko, joka hengittää ja takaa lisäksi 
täydellisen istuvuuden.
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Ääni
• Taajuusvaste: 10–40 000 Hz
• Impedanssi: 30 ohmia
• Enimmäisteho: 500 mW
• Herkkyys: 100 dB @ 1 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 50 mm
• Vääristymä: <0,1 % THD

Liitännät
• Johtoliitäntä: Irrotettava hapeton kaapeli (3 m)

Lisätarvikkeet
• Sovitinpistoke: 6,3–3,5 mm:n sovitin
• Johtojen hallinta: Johtopidike

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 28,5 x 12 cm
• Nettopaino: 0,43 kg

• Kokonaispaino: 1,18 kg
• Taara: 0,75 kg
• EAN: 69 23410 71585 9
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 26,5 x 25,5 x 30 cm
• Nettopaino: 0,86 kg
• Kokonaispaino: 2,7 kg
• Taara: 1,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 71585 6
• Kuluttajapakkausten määrä: 2

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 19 x 22 x 11 cm
• Paino: 0,43 kg
•
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