Philips Fidelio
Tai nghe HiFi Stereo

Chất lượng cao cấp, độ trung thực cao
Fidelio
Trùm tai
Đen

Thưởng thức âm nhạc tại nhà
Với tai nghe Fidelio X1, bạn có được trải nghiệm nghe nhạc đích thực với sự thoải mái và
âm thanh tinh xảo ngay tại nhà bạn. Đắm chìm trong chi tiết âm thanh nguyên sơ và thiết
kế vừa vặn với từng người, được chế tạo dành cho sự thưởng thức tổng thể của bạn.
Được thiết kế cho âm thanh tự nhiên
• Kiến trúc âm thanh mở phía sau cho độ trung thực âm thanh nguyên vẹn
• Bộ kích âm thanh neodim 50mm công suất cao cho phạm rộng nhưng chính xác
• Miếng ốp tai hai lớp loại bỏ sự cộng hưởng và rung

X1

Đắm chìm trong mọi chi tiết
• Bộ kích âm thanh được đặt nghiêng từ trước vừa vặn với tai giúp giảm thiểu sự phản xạ âm
thanh
• Màng loa được tinh chỉnh đặc biệt duy trì độ chính xác của âm thanh đồng nhất
Được chế tạo với chất lượng
• Tai nghe ôm đầu bằng da bê thật cho kiểu cách và độ bền cao
• Cáp dệt bằng OFC 3m đảm bảo âm thanh chất lượng cao và độ bền cao
• Kẹp quản lý cáp chuyên dụng giúp tránh bị rối dễ dàng
Được chế tạo mang lại sự dễ chịu
• Võng treo chứa bọt khí tự điều chỉnh với mắt lưới 3D cho sự vừa vặn hoàn hảo
• Tấm ốp tai bằng lớp nệm mềm cao cấp cho sự thoải mái khi đeo tai lâu
• Vật liệu vải nhung thông khí giúp phân tán áp lực và nhiệt
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Những nét chính
Thiết kế âm thanh mở phía sau

âm thanh hoàn hảo với độ chính xác chân thật
và chi tiết không bị mất đi. Cấu trúc phân lớp
chắc chắn đảm bảo độ bền, giúp X1 trở thành
người bạn đồng hành lý tưởng tại nhà.

suất cao để tái tạo âm thanh động của nhạc và
mang đến âm trầm sinh động có độ cân bằng
cao, dải trung tần trong sáng và cao tần không
bị suy xuyển.

Tai nghe ôm đầu bằng da bê thật

Bộ kích âm thanh được đặt nghiêng từ
trước

Kiến trúc âm thanh mở phía sau loại bỏ áp suất
không khí tích tụ phía sau bộ kích âm thanh,
cho phép có được sự chuyển động tự do thoải
mái của màng loa, nâng cao rất nhiều độ trong
của âm thanh và làm trơn tần số cao mở rộng.
Miếng đệm bằng vải nhung thông khí

Tai nghe ôm đầu bằng da bê thật cho kiểu cách
và độ bền cao
Miếng đệm bằng lớp mút mềm

Miếng ốp tai được chế tạo xoay 15 độ, vừa khít
với hình dáng tự nhiên của tai bạn và đưa bạn
đắm chìm trong hiệu suất âm thanh thuần khiết
và chính xác thực sự. Tín hiệu âm thanh được
tạo kênh trực tiếp vào tai bạn, tạo trải nghiệm
nghe xác thực và động.
Độ võng treo tự điều chỉnh

Việc chế tạo Philips Fidelio X1 bắt đầu bằng
việc chọn lựa tỉ mỉ từng loại vật liệu cho chức
năng và sự tiện dụng của thiết bị. Tấm ốp tai
bằng lớp nệm mềm cao cấp với vật liệu vải
nhung có độ dày tối ưu với độ thông khí cao để
phân tán áp lực và nhiệt, giúp có được sự thoải
mái khi đeo lâu.

Tấm ốp tai bằng lớp nệm mềm cao cấp cho sự
thoải mái khi đeo tai lâu
Bộ kích âm thanh neodim 50mm công
suất cao
Độ võng nhẹ tự điều chỉnh có lưới 3D chứa
bọt khí, không chỉ thoát khí, mà còn đảm bảo
khả năng luôn vừa khít hoàn hảo.

Miếng ốp tai hai lớp

Miếng ốp tai hai lớp của X1 được chế tạo làm
giảm sự cộng hưởng và rung, mang đến cho bạn

Mỗi chiếc loa được chọn lựa kỹ lưỡng, được
hiệu chỉnh và kiểm tra, và được ghép cặp với
âm thanh tự nhiên chi tiết nhất. Bộ kích âm
thanh 50mm sử dụng nam châm neodim công
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Các thông số
Âm thanh
•
•
•
•
•
•

Phản hồi tần số: 10 - 40 000 Hz
Trở kháng: 30 Ohm
Công suất vào tối đa: 500 mW
Độ nhạy: 100 dB @ 1mW
Bán kính loa: 50 mm
Độ méo: <0,1% THD

•
•
•
•
•
•

Tổng trọng lượng: 1,18 kg
Trọng lượng bì: 0,75 kg
EAN: 69 23410 71585 9
Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
Dạng đóng gói: Thùng các-tông
Dạng đặt giá để: Cả hai

Hộp các tông ngoài
Tính kết nối

• Phích cắm bộ sạc pin: Bộ nối tiếp 6,3 - 3,5 mm
• Quản lý cáp: Kẹp cáp

• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):
26,5 x 25,5 x 30 cm
• Trọng lượng: 0,86 kg
• Tổng trọng lượng: 2,7 kg
• Trọng lượng bì: 1,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 71585 6
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 2

Kích thước hộp đóng gói

Kích thước sản phẩm

• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 24 x 28,5 x 12 cm
• Trọng lượng: 0,43 kg

• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 19 x 22 x 11 cm
• Khối lượng: 0,43 kg

• Kết nối cáp: Cáp không chứa ôxy có thể tháo rời
(3m)

Phụkiện

•
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