
 

 

Philips Fidelio
Hörlurar

50 mm element/öppen baksida

Over-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum

X2
Hi-Fi-ljud, bekvämt hemma
Med Fidelio X2-hörlurar får du en äkta ljudupplevelse med utsökt ljud och bekvämlighet 
i ditt eget hem. Njut av kristallklara ljuddetaljer och utmärkt passform, som designats för 
att ge dig en perfekt lyssnarupplevelse.
Helt omslutande med kristallklara detaljer
• Kraftfulla 50 mm neodymelement för ett brett men ändå exakt område
• Akustisk design med öppen baksida för naturtroget ljud
• Öronsnäckor med dubbelt skikt som är konstruerade för ljudprecision
• LMC-membran (Layered Motion Control) ger ett exakt ljud
• Förvinklade högtalarelement anpassade efter öronen ger minimal ljudreflektion

Intuitiva och behagligt lättanvända
• Särskild kabelklämma för trasselfri användning
• 3,5 mm till 6,3 mm adapter medföljer

Tillverkad för komfort
• Lyxiga skumöronkuddar med minne för komfort under lång tid
• Velouröronkuddar som andas för att avleda tryck och värme
• Självjusterande, luftigt inre huvudband med 3D-mesh för perfekt passform



 3,5 mm till 6,3 mm adapter
3,5 mm till 6,3 mm adapter medföljer

50 mm element med hög effekt

Varje högtalare är handplockad, finjusterad och 
testad och paras ihop för att ge så detaljerat 
och naturligt ljud som möjligt. 50 mm-
elementen har effektstarka neodymmagneter 
för att återge musikens hela dynamik och 
leverera en välbalanserad och tydlig bas, ett 
transparent mellanregister och ofördärvade 
höga frekvenser.

Akustisk design med öppen baksida

En akustisk design med öppen baksida 
eliminerar lufttrycksuppbyggnad bakom 
elementet, vilket medför att membranet kan 
röra sig fritt för ett mer transparent ljud och 
mjukare höga frekvenser.

Velouröronkuddar som andas

Tillverkningen av Philips Fidelio X2 börjar med 
noggrant utvalda material för dess funktioner 
och ergonomiska komfort. Öronkuddar i 
avancerat minnesskum matchas med ett 
velourmaterial med optimerad täthet och hög 
andningsförmåga, för att avleda tryck och 
värme för längre bärkomfort.

Kabelklämma

Särskild kabelklämma för trasselfri användning

Öronsnäckor med dubbelt skikt
Philips Fidelio X2-öronsnäckorna med dubbelt 
skikt har tagits fram för att minska resonans 
och vibration och ger dig ett felfritt ljud med 
äkta precision och kompromisslös 
detaljrikedom. Den solida lagerkonstruktionen 
gör X2 tålig och perfekt för musiklyssning 
hemma.

LMC (Layered Motion Control)

LMC-högtalarelement (Layered Motion 
Control) har flera lager polymermembran som 
omger ett lager av dämpande gelé. Dessa lager 
utgör en flexibel tryckzon som tillsammans 
med gelén absorberar och dämpar eventuella 
överdrivna frekvenser, vilket ger ett jämnare 
och plattare frekvensomfång. Resultatet är ett 
mer balanserat, naturligt och förfinat 
högfrekvent ljud.

Öronkuddar i minnesskum

De material som har använts för Fidelio X2 är 
noggrant utvalda för att ge långvarig komfort 
och bättre ljudprestanda. De lyxiga 
öronkuddarna som andas och har minnesskum 
är designade för bästa ergonomiska passform. 
Skummet formas perfekt efter ditt öra, och 
dessutom förseglar det basljudet och 
utestänger brus från omgivningen.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 5-40 000 Hz
• Impedans: 30 ohm
• Maximal ineffekt: 500 mW
• Känslighet: 100 dB vid 1 mW
• Högtalardiameter: 50 mm
• Distorsion: < 0,1 % THD
• Akustiskt system: Öppna
• Membran: LMC
• Magnettyp: Neodymium
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: löstagbar syrefri kabel (3 m)

Tillbehör
• Uttag för adapter: 3,5–6,3 mm adapter
• Kabelhantering: Sladdklämma

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 73168 2

• Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 12 cm
• Bruttovikt: 0,91 kg
• Nettovikt: 0,435 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,475 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,15 kg
• GTIN: 1 69 23410 73168 9
• Yttre kartong (L x B x H): 26,5 x 25,5 x 31 cm
• Nettovikt: 0,87 kg
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Taravikt: 1,28 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 19 x 23 x 11 cm
• Vikt: 0,38 kg
•
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