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ียงความละเอียดสูง, คุณภาพระดับพรีเมียม
ลินเพลินกับเพลงที่บ้าน

ยหูฟัง Fidelio X1 คุณกำลังสัมผัสประสบการณ์การรับฟังที่แฝงมาในความงามและแสนสบายได้ภายในบ้านคุณ 
ด่ำไปกับรายละเอียดเสียงชัดเจนและการออกแบบหูฟังให้สวมใส่ได้กระชับซึ่งสร้างสรรค์มาเพื่อความเพลิดเพลิ
องคุณ

ออกแบบมาเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ
• โครงสร้างด้านหลังแบบเปิดเสียงสำหรับความชัดของเสียงเต็มคุณภาพ
• ตัวขับนีโอไดเมียม 50 มม. อันทรงพลังสำหรับช่วงที่กว้างแต่แม่นยำ
• ครอบหูฟังชนิดสองชั้นที่ช่วยลดเสียงสะท้อนและการสั่น

ดื่มด่ำกับทุกรายละเอียด
• ไดรเวอร์แบบเอนเหมาะกับหูของคุณเพื่อลดเสียงสะท้อน
• ไดอะแฟรมที่จูนเป็นพิเศษเพื่อคงความคมชัดของเสียงที่ทั่วถึง

ผลิตเพื่อคุณภาพ
• สายคาดศีรษะหนังลูกวัวแท้เพื่อความดูดีมีสไตล์และทนทาน
• สายเคเบิลทอ OFC 3 ม.เพื่อสัญญาณและความทนทานคุณภาพสูง
• คลิปรัดสายเคเบิลโดยเฉพาะเพื่อให้สายไม่พันกัน

ออกแบบโครงสร้างเพื่อความสบาย
• ส่วนครอบศีรษะน้ำหนักเบาที่ปรับขนาดได้เองพร้อมด้วยตาข่าย 3D เพื่อสวมใส่พอดี
• แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟมสุดหรูหราเพื่อให้ความสบายแม้ใส่ติดต่อกันเป็นเวลานาน
• วัสดุจากกำมะหยี่ที่ระบายอากาศได้ดีช่วยกระจายแรงกดและความร้อน



 การออกแบบด้านหลังแบบเปิดเสียง

โครงสร้างด้านหลังแบบเปิดเสียงช่วยกำจัดความ
ดันอากาศที่เกิดขึ้นด้านหลังของตัวขับ 
ทำให้ไดอะแฟรมเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระ
ได้มากขึ้น 
เสียงชัดเจนสดใสน่าประทับใจและขยายความถี่
สูงได้เพิ่มขึ้น

แผ่นรองหูฟังกำมะหยี่ที่ระบายอากาศได้
ดี

การผลิต Philips Fidelio X1 
เริ่มจากการเลือกวัสดุแต่ละชนิดอย่างพิถีพิถัน 
เพื่อการทำงานและความสะดวกสบาย 
แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟมแบบพิเศษที่เข้าได้กั
บความละเอียดของวัสดุจากกำมะหยี่ซึ่งมีการระ
บายอากาศได้ดี 
ช่วยกระจายแรงกดและความร้อนเพื่อความสบา
ยในการสวมใส่ได้เป็นเวลายาวนาน

ครอบหูฟังชนิดสองชั้น

ครอบหูฟังชนิดสองชั้น X1 
ออกแบบมาเพื่อลดเสียงสะท้อนและแรงสั่นสะเ
ทือน 
ช่วยให้ได้ยินเสียงไม่ผิดเพี้ยนพร้อมรายละเอียด
ที่ถูกต้องแท้จริงและคุณภาพเยี่ยม 
โครงสร้างเป็นชั้นที่แข็งแกร่งให้ความทนทาน 
ทำให้ X1 เป็นคู่หูเสียงเพลงที่ดีที่สุดในบ้าน

สายคาดศีรษะหนังลูกวัวแท้

สายคาดศีรษะหนังลูกวัวแท้เพื่อความดูดีมีสไตล์
และทนทาน

แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟม

แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟมสุดหรูหราเพื่อให้ความ
สบายแม้ใส่ติดต่อกันเป็นเวลานาน

ตัวขับนีโอไดเมียม 50 มม. อันทรงพลัง

ตัวขับเสียงลำโพงแต่ละตัวได้รับการเลือกสรร 
ปรับแต่ง 
และทดสอบก่อนการจับคู่เพื่อให้เสียงธรรมชาติ
ที่สมดุลมากที่สุด ตัวขับเสียง 50 มม. 
ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมที่ให้พลังสูง 
เพื่อสร้างไดนามิคของบทเพลงของคุณและให้เ
สียงที่สดใสลุ่มลึกสมดุลดี 
ให้เสียงความถี่ช่วงกลางที่ชัดเจนและให้เสียงคว
ามถี่สูงอย่างเต็มพลัง

ไดรเวอร์แบบเอน

ครอบหูฟังทำมาเพื่อความเอียงที่ 15 องศา 
มีส่วนโค้งที่รับกับธรรมชาติของหูและให้คุณสัม
ผัสกับประสิทธิภาพเสียงที่แม่นยำและบริสุทธิ์ 
สัญญาณเสียงที่ผ่านไปเข้าหูได้โดยตรง 
สร้างประสบการณ์ฟังที่สมจริงและแบบไดนามิ
ค
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เสียง
• การตอบสนองต่อความถี่: 10 - 40,000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 30 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 500 mW
• ความไว: 100 dB @ 1mW
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 50 มม.
• ความผิดเพี้ยน: <0.1% THD

การเชื่อมต่อ
• การต่อสายเคเบิล: สาย Oxygen free 

แบบถอดออกได้ (3 ม.)

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงเต้าเสียบ: อะแดปเตอร์ 6.3 - 3.5 ม.
• ระบบจัดเก็บสายเคเบิล: ที่รัดสาย

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

24 x 28.5 x 12 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.43 กก.

• น้ำหนักสุทธิ: 1.18 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.75 กก.
• EAN: 69 23410 71585 9
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
• ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง

ด้านนอกกล่อง
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

26.5 x 25.5 x 30 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.86 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 2.7 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.84 กก.
• GTIN: 1 69 23410 71585 6
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2

ขนาดผลิตภัณฑ์
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

19 x 22 x 11 ซม.
• น้ำหนัก: 0.43 กก.
•
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