
 

 

Philips Fidelio
X3 ausis nosedzošas 
atvērta tipa austiņas ar 
vadu

Plašs, dabīgs niansēts skanējums

Ērtas un ārkārtīgi vieglas
Ādas/metāla augstākās klases 
apdare
Noņemams 3 m kabelis

X3
Kā koncertzāle jūsu ausīm

Paredzētas audiofiliem
No dziedātāja elpas līdz pirkstu pieskārieniem taustiņiem — šādas audiofilu līmeņa atvērtā tipa 
(open-back) austiņas ir vieglas kā spalviņa un sniedz kristāldzidru skaņu. Atklājiet ar šīm 
austiņām pavisam jaunu skaņu pasauli un izbaudiet vissīkāko detaļu ik reizi, kad tās lietojat.

Precizitāte. Līdzsvars. Detaļas.
• Izstrādātas nepārspējamam sniegumam
• Māksla būt līdzsvarā. Rūpīgi noregulēti 50 mm skaļruņi
• Izteikti, iespaidīgi basi. Sabalansētas vidējās frekvences
• Nevainojami detalizētas augstās frekvences
• Atvērtā tipa konstrukcija. Plašs, dabīgs niansēts skanējums

Lielisks sniegums
• Sajūtiet degsmi. Augstākās klases dizains
• Izsmalcināta Muirhead āda. Iegūta atbildīgā veidā
• Akustiski caurlaidīgs Kvadrat skaļruņu audums
• Samta ausu uzliku polsterējums spalvas vieglumā ar noturīgu formu

Pārvērš tālruni augsta līmeņa un kvalitātes skaņas avotā
• Hi-Res Audio. Sadzirdiet visu līdz pēdējam sīkumam
• Autentiska skaņa no jebkāda avota
• Komplektā šķiedru kabelis ar 6,3 mm spraudni, ko var pārvērst par 3,5 mm spraudni



 Nepārspējams sniegums

Philips Fidelio X3 austiņas var lepoties ar 
divslāņu ausu apvalkiem, kas mazina rezonansi 
un vibrāciju. Neodīma skaļruņi ir veidoti tā, lai 
tos varētu pagriezt 15 grādu leņķī atbilstoši 
dabiskajai auss ģeometrijai, nodrošinot 
optimālu augsto frekvenču precizitāti. 
Rezultāts: nevainojams izpildījums ar 
izsmalcinātām detaļām.

Sajūtiet aizrautību

Šīs austiņas ar galvas stīpu nav veidotas tikai 
iespaidīgai skaņai — arī sajūta tajās ir gluži 
neticama. Vieglā un mīkstā iekšējā galvas stīpa 
perfekti pielāgojas. Ārējā galvas stīpa gādā par 
pārliecinošu svaru, savukārt cieši pieguļošais 
mīkstais ausu uzliku polsterējums ar noturīgu 
formu spalvas vieglumā rada perfektu izolāciju. 
Ideāli piemērots, lai klausītos ilgstoši.

Atvērtā tipa konstrukcija

Atvērtā tipa ausu uzliku konstrukciju papildina 
akustiski caurlaidīgā Kvadrat skaļruņu auduma 
pārklājums. Gaiss spēj brīvi plūst caur audumu, 
novēršot gaisa spiediena palielināšanos aiz 
membrānas un radot ieskaujošu, telpisku 
skaņu.

Māksla būt līdzsvarā.

50 mm akustiskie skaļruņi var lepoties ar 
membrānām, kas sastāv no vairākiem polimēru 
slāņiem un kas ir pildītas ar slāpējošu želeju. 
Katras membrānas elastība un gludums sniedz 
perfekti līdzsvarotu skaņu. Basi ir iespaidīgi, 
taču ne uzbāzīgi. Vidējās frekvences ir pilnīgas 
un vienmērīgas. Augstās frekvences ir 
izsmalcināti detalizētas.

Hi-Res audio

Klavieru treļļi. Aizraujošs roks. Lai kas jums 
patiktu, šīs Hi-Res Audio austiņas ļauj pilnībā 

izjust katru noti. Pieslēdzoties augstas 
izšķirtspējas avotam, jūs varēsiet pilnībā 
izbaudīt skaņu bez kvalitātes zuduma — tādu, 
kas ierakstīta ar augstāku kvalitāti nekā 
kompaktdiski — izcilu reālistisku sniegumu.

Akustiski caurlaidīgs Kvadrat skaļruņu 
audums

Šo premium klases austiņu tīrais un elegantais 
dizains pavisam jaunā kvalitātē atklāj to 
priekšgājēju — leģendārās austiņas Fidelio X2. 
Šķiet, ka metāla rāmja tumšā satīna apdare 
plūst pāri izturīgajam, melnajam ausu uzlikas 
nosedzošajam Kvadrat audumam.

Atbildīgi iegūts

Melnā Skotijas Muirhead āda, kas sedz galvas 
stīpas ārējo un iekšējo daļu, ir ilgtspējīga un 
ētiski iegūta. Patīkami mīkstā un teksturētā 
augstas veiktspējas āda austiņām piešķir 
izsmalcinātu pieskārienu.

Autentiska skaņa
Ienirstiet savu iecienīto albumu mūzikā – kā 
vien jums tīk klausīties. Pievienotajam kabelim 
ir 6,3–3,5 mm spraudņa adapteris, tāpēc varat 
klausīties gan viedierīcē, gan mājas ierīcēs.
X3/00

Izceltie produkti
X3 ausis nosedzošas atvērta tipa austiņas ar vadu
Plašs, dabīgs niansēts skanējums Ērtas un ārkārtīgi vieglas, Ādas/metāla augstākās klases apdare, Noņemams 
3 m kabelis
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Skaņa
• Pilnā pretestība: 30 omi
• Skaļruņa diametrs: 50 mm
• Jutība: 98 dB pie 1 mW
• Frekvenču diapazons: 5–40 000 Hz
• Maksimālā ieejas jauda: 100 mW
• Izkropļojums (THD): < 0,1% THD
• Hi-Res audio
• Akustiskā sistēma: Atvērta
• Skaļruņa tips: Dinamisks

Savienojamība
• Atvienojams vads
• Austiņu ligzda: 3,5 mm

Dizains
• Krāsa: Melna
• Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
• Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
• Ausu uzlikas: Atvērtā tipa
• Auss savienojuma materiāls: Audums

Piederumi
• Audio vads: 3,5 mm stereo kabelis, 3 m garš
• OFC (bezskābekļa vara vads)
• Iekļauti adapteri: 3,5–6,3 mm adaptera spraudnis
• Citi: 2,5–3,5 mm TRRS kabelis, 3 m garš, 1 gab. 

kabeļa saspraude

Ārējā kartona kaste
• GTIN: 1 48 95229 10278 8
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
• Bruto svars: 3,18 kg
• Outer carton (L x W x H): 26,5 x 26 x 31 cm
• Neto svars: 2,8 kg
• Taras svars: 0,38 kg

Iesaiņojuma izmēri
• EAN: 48 95229 10278 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

24,5 x 29 x 12,2 cm
• Bruto svars: 1,59 kg
• Neto svars: 1,4 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kārba
• Taras svars: 0,19 kg
• Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

17,5 x 22 x 11 cm
• Svars: 0,34 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20130 9
•

X3/00

Specifikācijas
X3 ausis nosedzošas atvērta tipa austiņas ar vadu
Plašs, dabīgs niansēts skanējums Ērtas un ārkārtīgi vieglas, Ādas/metāla augstākās klases apdare, Noņemams 
3 m kabelis
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