
 

 

Philips Fidelio
HiFi-stereohodetelefoner

Fidelio
Over øret
Svart
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i-Fi, førsteklasses kvalitet
ør på musikk hjemme
d Fidelio X1-hodetelefonene får du en autentisk lytteopplevelse med enestående lyd 

 komfort i ditt eget hjem. La deg fengsle av klare lyddetaljer og en tilpasset design som 
 utformet for din komfort.

Utformet for naturlig lyd
• Akustisk arkitektur med åpen bakside for klar lydgjengivelse
• Kraftige neodymdrivere på 50 mm for en bred og presis rekkevidde
• Øredeksler med to lag demper gjenklang og vibrasjon

La deg fengsle av hver detalj
• Forhåndsvippede drivere passer til ørene for minst mulig lydrefleksjon
• Spesielt justert membran opprettholder ensartet lydpresisjon

Konstruert med tanke på kvalitet
• Hodebånd i ekte kalveskinn for stil og holdbarhet
• 3 m vevd OFC-kabel gir signaler og holdbarhet av høy kvalitet
• Dedikert kabelhåndteringsklemme for flokefri bruk

Utformet for komfort
• Selvjusterbar bøyle med 3D-nett for perfekt passform
• Deluxe-skumputer med minne for langvarig brukskomfort
• Pustende velurmateriale bidrar til å dempe trykket og varmen



 Akustisk design med åpen bakside

Akustisk arkitektur med åpen bakside 
eliminerer lufttrykket bak driveren, noe som 
gjør at den polstrede membranen med frie 
bevegelser forbedrer lyden og jevner ut høye 
frekvenser.

Puter i fløyel som puster

Produksjonen av Philips Fidelio X1 begynner 
med et grundig utvalg av hvert materiale for 
funksjonaliteten og den ergonomiske 
komforten. Deluxe-skumputer med minne 
settes sammen med et velurmateriale som 
puster, og som har optimal tetthet. Dette 
demper trykket og varmen for langvarig 
brukskomfort.

Øredeksler med to lag

X1 -øredekslene med to lag er konstruert for 
å redusere gjenklang og vibrasjon, noe som gir 
deg feilfri lyd med ekte presisjon og 
uovertruffen detalj. Den solide og lagvise 
konstruksjonen sikrer holdbarhet, noe som 
gjør X1 til den ideelle musikkfølgesvennen 
hjemme.

Hodebånd i ekte kalveskinn

Hodebånd i ekte kalveskinn for stil og 
holdbarhet

Skumputer med minne

Deluxe-skumputer med minne for langvarig 
brukskomfort

Kraftig 50 mm neodymdriver

Hver høyttaler er nøye håndplukket, justert og 
testet, og alle blir sammenkoblet for å skape en 
mest mulig detaljert og naturlig lyd. Driverne 
på 50 mm benytter kraftige neodymmagneter 
for å reprodusere dynamikken i musikken og gi 
balansert og klar bass, et transparent 
mellomregister og klare høye frekvenser.

Forhåndsvippede drivere

Øredekslene er konstruert for å vippes 
15 grader, noe som gjør at de passer til ørenes 
naturlige utforming og gir deg en presis og 
enestående lydytelse. Lydsignalene går direkte 
inn i ørene dine for å gi deg en dynamisk og 
autentisk lytteopplevelse
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Lyd
• Frekvensområde: 10–40 000 Hz
• Impedans: 30 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 500 mW
• Følsomhet: 100 dB ved 1 mW
• Høyttalerdiameter: 50 mm
• Forvrengning: < 0,1 % THD

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: avtakbar oksygenfri kabel (3 m)

Tilbehør
• Adapterkontakt: 6,3–3,5 mm adapter
• Kabelhåndtering: Kabelklemme

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 24 x 28,5 x 12 cm
• Nettovekt: 0,43 kg

• Bruttovekt: 1,18 kg
• Taravekt: 0,75 kg
• EAN: 69 23410 71585 9
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 26,5 x 25,5 x 30 cm
• Nettovekt: 0,86 kg
• Bruttovekt: 2,7 kg
• Taravekt: 1,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 71585 6
• Antall kundepakker: 2

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 19 x 22 x 11 cm
• Vekt: 0,43 kg
•
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