
 

 

Philips Fidelio
X3 vezetékes, fülre 
simuló,hátul nyitott 
fejhallgató

Széles, természetes hangtér
Pehelykönnyű kényelem
Prémium bőr- és fémburkolat
3 méteres leválasztható kábel

X3
Mint egy koncertterem a fülei számára

Audiofileknek tervezve
Az énekes lélegzetvételétől a hangszer fogólapján elmozduló ujjakig ezek az audiofil szintű, 
hátul nyitott fejhallgatók a pehelykönnyű kényelmet ötvözik a tiszta hangzással. Fedezze fel a 
kristálytiszta hang és a részletgazdagság új távlatait minden alkalommal, amikor felveszi őket.

Pontosság. Egyensúly. Részletgazdagság.
• Kivételes teljesítményre tervezve
• Az egyensúly művészete. Tökéletesen hangolt 50 mm-es meghajtók
• Gazdag, hatásos basszus. Kiegyensúlyozott középtartomány.
• Tökéletes részletgazdagságú magas frekvenciák
• Hátul nyitott kialakítás. Széles, természetes hangtér.

Bravúros teljesítmény
• Szenvedély és zenehallgatás. Prémium kialakítás
• Fényűző Muirhead bőr. Megbízható forrásból
• Akusztikailag transzparens Kvadrat szövet
• Pihekönnyű bársony fülpárnák memóriahabbal

A telefontól a kiváló minőségű Hi-Fi-ig
• Hi-Res Audio. Minden részlet hallható
• Eredeti hangzás bármilyen forrásból
• Mellékelt száloptikás kábel 6,3–3,5 mm-es csatlakozóval



 Kivételes teljesítmény

A Philips Fidelio X3 fejhallgató kétrétegű 
kagylóval rendelkezik, amely csökkenti a 
rezonanciát és a vibrációt. A neodímium 
meghajtók 15 fokban döntöttek, hogy 
illeszkedjenek a fül természetes 
geometriájához, és optimális pontosságot 
biztosítsanak a nagy frekvenciákon. Az 
eredmény: hibátlan teljesítmény tökéletes 
részletekkel.

Érezze a szenvedélyt

Ezt a fület körülölelő fejhallgatót nemcsak 
hallgatni, hanem viselni is hihetetlen élmény. A 
könnyű és puha belső fejpánt állítható, így 
tökéletesen illeszkedik. A külső fejpánt adja 
meg a súlyát, míg a pihekönnyű memóriahabos 
fülpárnák páratlan illeszkedése tökéletes 
szigetelést hoz létre. Ideális hosszabb 
használatra.

Hátul nyitott kialakítás

A hátul nyitott hallgatót akusztikailag átlátszó 
Kvadrat hangszórószövet fedi. A levegő 
szabadon áramlik a szöveten keresztül, ami 
kiküszöböli, hogy a membrán mögött 
összenyomódjon a levegő, és ezáltal magával 
ragadó, mindent betöltő hangzást eredményez.

Az egyensúly művészete.

Az 50 mm-es akusztikus meghajtók több 
polimer rétegből állnak, és csillapító zselé 
található bennük. Az egyes membránok 
rugalmassága és simasága tökéletesen 
kiegyensúlyozott hangzást eredményez. A 
basszus anélkül lesz hatásos, hogy túl sok lenne. 
A középtartományú frekvenciák gazdagok és 
letisztultak. A magas frekvenciákat páratlan 
részletgazdagság jellemzi.

Hi-Res Audio (nagy felbontású hang).

Sziporkázó zongoraszólamok. Dübörgő 
rockzene. Mindegy, mi a kedvenc műfaja, a Hi-

Res Audio fejhallgatóval minden hangjegy 
zengését tökéletesen érezheti. Hi-Res 
forráshoz csatlakozva élvezheti a 
veszteségmentes zeneszámok minden előnyét, 
amelyeket a CD-kénél magasabb 
mintavételezési frekvenciával vesznek fel a 
tökéletesen élethű hangzás érdekében.

Transzparens Kvadrat szövet

A fület körülölelő prémium fejhallgatót, amely 
a legendás Fidelio X2 továbbfejlesztett 
változata, letisztult és elegáns megjelenés 
jellemzi. A fémváz sötét szaténborítása lebegni 
látszik a kagylókat borító tartós, fekete 
Kvadrat szövet fölött.

Megbízható forrásból.

Fenntartható és etikus forrásból származó, 
fekete színű, skóciai Muirhead bőr borítja a 
külső és belső fejpántot. A kiváló minőségű bőr 
csodálatosan puha és texturált, kifinomult 
megjelenést kölcsönöz a fejhallgatónak.

Eredeti hangzás
Merüljön el a kedvenc albumaiban – bármilyen 
módon szeret zenét hallgatni. A mellékelt kábel 
egy 6,3 – 3,5 mm-es csatlakozóadapterrel 
rendelkezik, így az okoskészülékén, valamint az 
otthoni rendszerén is hallgathat zenét.
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Hang
• Impedancia: 30 Ohm
• Hangszóró átmérője: 50 mm
• Érzékenység: 98 dB, 1 mW teljesítmény esetén
• Frekvenciasáv: 5–40 000 Hz
• Maximális terhelhetőség: 100 mW
• Torzítás (THD): < 0,1% THD
• Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)
• Akusztikus rendszer: Nyitva
• Meghajtó típusa:: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• leválasztható kábel
• Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es

Kialakítás
• Szín: Fekete
• Hordhatóság: Fejpánt
• Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
• Fülpárna típusa: Hátul nyitott
• Fülcsatlakozó anyaga: Textil

Tartozékok
• Audiokábel: 3,5 m-es sztereó kábel, hossz: 3 m
• OFC (oxigénmentes kábel)
• Mellékelt adapterek: 3,5–6,3 mm-es 

adaptercsatlakozó
• Egyéb: 2,5–3,5 m-es TRRS kábel, hossz: 3 m, 1 db 

kábelelvezető csipesz

Külső kartondoboz
• GTIN: 1 48 95229 10278 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
• Bruttó tömeg: 3,18 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26,5 x 26 x 31 cm
• Nettó tömeg: 2,8 kg
• Táratömeg: 0,38 kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 48 95229 10278 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

24,5 x 29 x 12,2 cm
• Bruttó tömeg: 1,59 kg
• Nettó tömeg: 1,4 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Doboz
• Táratömeg: 0,19 kg
• Polcra helyezési mód: Függesztés

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

17,5 x 22 x 11 cm
• Tömeg: 0,34 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20130 9
•
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