
 

 

Philips Fidelio
Слушалки

High resolution аудио
С наушници върху цялото ухо
Акустична конструкция с 
отворен гръб
Дишащи възглавнички за ушите

X2HR
Звук с висока вярност в 

комфорта на вашия дом
Слушалките Fidelio X2HR ви дават автентично звуково изживяване с прекрасно 
качество и комфорт в собствения ви дом. Потопете се в неподправените детайли на 
звука с отлично прилягащата конструкция, създадена да ви доставя пълно удоволствие.

Пълно потапяне в неподправени детайли
• High Resolution аудио възпроизвежда музиката в най-чистата й форма
• Мощни 50-мм неодимови магнити за широк, но прецизен звук
• Акустична конструкция с отворен гръб за звук с неподправена вярност
• Двуслойни раковини за уши, проектирани за прецизен звук
• Диафрагмата за многослоен контрол на движението осигурява прецизен звук
• Предварително наклонените мембрани са съобразени с наклона в ухото за минимално 
отразяване на звука

Майсторски изработено за комфорт
• Дишащи велурени възглавнички, които помагат за разпределянето на натиска и 
топлината

• Луксозни възглавнички от "запомняща" пяна за удобство при продължително носене
• Саморегулираща се, дишаща вътрешна лента за главата с 3D мрежа за идеално прилягане

Интуитивно и приятно използване
• 3,5 мм до 6,3 мм приложен адаптер



 50 мм високо мощни мембрани

Всяка мембрана е внимателно избрана на 
ръка и е настроена и тествана, преди да 
бъде сдвоена с другата, за да се гарантира 
най-балансиран и естествен звук. 50-
милиметровите мембрани използват силни 
неодимови магнити, за да възпроизведат 
цялата динамика на музиката и да осигурят 
добре балансирани баси, ясни средни и 
чисти високи честоти.

Акустична конструкция с отворен 
гръб

При акустичната конструкция с отворен 
гръб няма налягане на въздуха зад 
мембраната. Това позволява много по-
свободно движение на диафрагмата и 
съответно – много по-ясен звук и плавност 
при продължителните високи честоти.

Многослоен контрол на движението

Мембраните Layered Motion Control (LMC) 
разполагат с многослойна полимерна 
диафрагма, която обгръща слой демпфиращ 
гел. Тези слоеве оформят гъвкава преграда и 
– заедно с гела – абсорбират и демпфират 
преувеличените честоти, което води до 
плавна и по-равна честотна характеристика. 
Резултатът е по-балансиран, естествен и 
изтънчен диапазон от високочестотни 
звуци.

Саморегулираща се вътрешна лента за 
главата

Саморегулиращата се лека вътрешна лента 
за глава съдържа дишаща 3D мрежа, която е 
достатъчно гъвкава, за да осигури идеално 
прилягане – винаги.

Дишащи велурени възглавнички

Изработката на Philips Fidelio X2HR започва 
с щателното подбиране на всеки материал, 
който трябва да осигури тяхната 
функционалност и ергономично удобство. 
Луксозните възглавнички от "запомняща" 
пяна са съчетани с велур за оптимална 
плътност и отлично пропускане на въздух, 
за да осигуряват равномерно разпределяне 
на натиска и топлината за удобство при 
продължително слушане.

Двуслойни раковини за уши
Двуслойните раковини за уши на Philips 
Fidelio X2HR са проектирани за намаляване 
на резонанса и вибрациите, за да се радвате 
на безупречен звук с неподправена вярност 
и детайли. Солидната слоеста конструкция 
осигурява издръжливост и превръща X2HR 
в идеалната музикална компания у дома.

Възглавнички от "запомняща" пяна
Материалите, използвани за Fidelio X2HR, са 
внимателно избрани за осигуряване на 
комфорт при дълго носене и 
усъвършенстван звук. Луксозните дишащи 
възглавнички с мемори пяна са проектирани 
за оптимално ергономично прилягане. 
Пяната не само идеално заема формата на 
ухото ви, но също така запечатва басовите 
звуци, докато държи околния шум навън.
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Звук
• Импеданс: 30 ома
• Диаметър на високоговорителя: 50 мм
• Чувствителност: 100 dB при 1 mW
• Честотен обхват: 5 – 40 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 500 mW
• Изкривяване (THD): < 0,1% THD
• Hi-Res Audio
• Акустична система: Отворена
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Откачащ се кабел
• Гнездо за слушалки: 3,5 мм

Дизайн
• Цвят: Черно
• Начин на носене: Лента за главата
• Прилягане на ушите: С наушници върху цялото 
ухо

• Тип наушници: Отворен гръб
• Материал на наушниците: Плат

Аксесоари
• Аудио кабел: 3,5 мм стерео кабел, Д = 3 м
• OFC (кабел с безкислородна мед)
• Приложени адаптери: 3,5 – 6,3 мм щепсел на 
адаптера

• Други: 1 бр. щипка за прибиране на кабела

Външен кашон
• Бруто тегло: 2,15 кг
• GTIN: 1 69 51613 99201 9
• Външен кашон (л x Ш x В): 26,5 x 25,5 x 31 см
• Нето тегло: 0,87 кг
• Брой потребителски опаковки: 2
• Тегло на опаковката: 1,28 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

24 x 32 x 12 см
• EAN: 69 51613 99201 2
• Бруто тегло: 0,91 кг
• Нето тегло: 0,435 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Кутия
• Тегло на опаковката: 0,475 кг
• Начин на поставяне: Окачен

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

19 x 23 x 11 см
• Тегло: 0,38 кг

UPC
• UPC: 8 89446 00718 3
•
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