
 

 

Philips Fidelio
Kabelová otevřená 
sluchátka přes uši X3

Široké, přirozené zvukové pole

Lehkost a pohodlí
Prvotřídní povrchová úprava 
z kůže/kovu
Odnímatelný 3m kabel

X3
Jsou jako koncertní síň pro vaše uši

Navrženo pro milovníky hudby
S těmito vysoce kvalitními, otevřenými a lehoučkými sluchátky s křišťálově čistým zvukem 
uslyšíte každý nádech zpěváka i každé zaskřípění prstů na hmatníku. Objevte nové vrstvy 
průzračnosti a detailů, kdykoli si je nasadíte.

Přesnost. Vyváženost. Detaily.
• Navrženo pro výjimečný výkon
• Umění rovnováhy. Dokonale vyladěné 50mm reproduktory
• Přesné, působivé basy. Vyvážený střední rozsah
• Dokonale detailní vysoké frekvence
• Otevřený design. Široké, přirozené zvukové pole

Bravurní výkon
• Nadšení, které pocítíte. Prvotřídní design
• Přepychová kůže Muirhead. Ze zodpovědných zdrojů
• Akusticky propustná látka Kvadrat
• Sametové náušníky lehké jako pírko, s paměťovou pěnou

Od telefonu po vysoce kvalitní hi-fi
• Zvuk ve vysokém rozlišení. Uslyšíte každý detail
• Autentický zvuk z jakéhokoli zdroje
• Součástí dodávky je kabel s konektorem o velikosti 6,3 mm až 3,5 mm



 Výjimečný výkon

Sluchátka Philips Fidelio X3 se chlubí 
dvojvrstvými mušlemi, které snižují rezonanci 
a vibrace. Neodymové reproduktory jsou 
navrženy tak, aby se naklonily v úhlu 15°stupňů 
a přizpůsobily se tak přirozené geometrii uší 
pro optimální přesnost při vysokých 
frekvencích. Výsledek: bezchybný výkon 
s výjimečnými detaily.

Vychutnejte si energii

Tato sluchátka přes uši nejsou stvořená jen pro 
úžasný zvuk: navíc se s nimi budete cítit skvěle. 
Lehký, měkký vnitřní sluchátkový oblouk se 
dokonale přizpůsobí. Vnější sluchátkový 
oblouk dodává potřebnou hmotnost, zatímco 
přiléhavý tvar náušníků z paměťové pěny, 
které jsou lehké jako pírko, dokonalé těsní. 
Ideální pro dlouhé hodiny poslechu.

Otevřený design

Náušníky s otevřenou konstrukcí jsou pokryty 
akusticky propustnou látkou na reproduktory 
od společnosti Kvadrat. Vzduch může tkaninou 
volně proudit, takže se eliminuje tlak vzduchu, 
který se vytváří za membránou, a vzniká 
působivý, prostorový zvuk.

Umění rovnováhy.

50mm akustické reproduktory se chlubí 
membránami složenými z několika 
polymerových vrstev a naplněnými tlumicím 
gelem. Flexibilita a hladkost každé z membrán 
zajišťuje dokonale vyvážený zvuk. Basy jsou 
působivé, aniž by byly příliš silné. Střední 
frekvence jsou plné a hladké. Vysoké frekvence 
mají vytříbené detaily.

Zvuk ve vysokém rozlišení.

Jemné piano. Žhavý rock. Ať už posloucháte 
cokoli, díky těmto sluchátkům se zvukem ve 
vysokém rozlišení si vychutnáte každý tón. Při 

připojení ke zdroji s vysokým rozlišením 
získáte všechny výhody bezztrátového zvuku, 
který byl nahrán při vyšší vzorkovací frekvenci 
než CD, což zajišťuje brilantní realistický 
výkon.

Propustná látka Kvadrat

Čistý a elegantní design těchto prémiových 
sluchátek přes uši krásně navazuje na 
předchozí model – legendární sluchátka Fidelio 
X2. Tmavý saténový potah kovového rámu 
vypadá, jako by přetékal přes odolnou černou 
tkaninu od společnosti Kvadrat, která pokrývá 
náušníky.

Zodpovědné zdroje

Černá skotská kůže Muirhead, která pokrývá 
vnější a vnitřní sluchátkový oblouk, pochází 
z trvale udržitelného a etnického zdroje. Tato 
vysoce funkční kůže s krásně měkkým 
a strukturovaným povrchem dodává 
sluchátkům elegantní vzhled.

Autentický zvuk
Ponořte se do svých oblíbených alb – ať už je 
chcete poslouchat jakkoli. Přiložený kabel je 
vybaven konektorem o velikosti 6,3–3,5 mm, 
takže můžete poslouchat pomocí chytrého 
zařízení i doma.
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Zvuk
• Impedance: 30 ohmů
• Průměr reproduktoru: 50 mm
• Citlivost: 98 dB při 1 mW
• Frekvenční rozsah: 5–40 000 Hz
• Maximální příkon: 100 mW
• Zkreslení (THD): <0,1 % celkového harmonického 

zkreslení (THD)
• Zvuk ve vysokém rozlišení
• Akustický systém: Otevřený
• Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení
• Odnímatelný kabel
• Konektor pro připojení sluchátek: 3,5 mm

Design
• Barva: Černá
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Příslušenství
• Audiokabel: 3,5mm stereofonní kabel, L = 3 m
• OFC (bezkyslíkatý kabel)
• Adaptéry součástí balení: 3,5–6,3mm konektor 

adaptéru
• Jiné: 2,5-3,5mm TRRS kabel, L = 3 m, spona na 

třídění kabelů – 1 ks

Vnější obal
• GTIN: 1 48 95229 10278 8
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Hrubá hmotnost: 3,18 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 26,5 x 26 x 31 cm
• Čistá hmotnost: 2,8 kg
• Hmotnost obalu: 0,38 kg

Rozměry balení
• EAN: 48 95229 10278 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 24,5 x 29 x 12,2 cm
• Hrubá hmotnost: 1,59 kg
• Čistá hmotnost: 1,4 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Hmotnost obalu: 0,19 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 17,5 x 22 x 11 cm
• Hmotnost: 0,34 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20130 9
•
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