
 

 

Philips Fidelio
Przewodowe „otwarte” 
słuchawki nauszne X3

Szeroka, naturalna scena 

dźwiękowa

Niezwykła lekkość i wygoda
Najwyższej jakości skóra/metal
Odłączany przewód o długości 3 
m

X3
Jak sala koncertowa dla Twoich uszu

Przeznaczone dla audiofilów
Usłysz każdy szczegół — od oddechu piosenkarza po skrzypienie gryfu. Te profesjonalnej klasy 
słuchawki o otwartej konstrukcji zapewniają niesamowity komfort noszenia i nieskazitelny 
dźwięk. Postaw na wyraźny i szczegółowy dźwięk za każdym razem, kiedy zakładasz je na uszy.

Precyzja, równowaga, szczegóły.
• Zaprojektowane z myślą o wyjątkowej efektywności
• Sztuka równowagi; doskonale dostrojone 50-milimetrowe przetworniki
• Głębokie, mocne basy. Zbilansowane tony średnie
• Niezwykła szczegółowość dźwięku przy wysokich częstotliwościach
• Otwarta konstrukcja i szeroka, naturalna scena dźwiękowa

Kunsztowna jakość
• Wygoda, niesamowita jakość dźwięku i doskonałe wzornictwo
• Wspaniała skóra Muirhead pozyskiwana w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego 

rozwoju
• Przezroczysta akustycznie tkanina Kvadrat
• Lekkie jedwabne poduszki nauszne z pianką zapamiętującą kształt

Od telefonu po wysokiej klasy sprzęt Hi-Fi
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół
• Realistyczny dźwięk z dowolnego źródła
• W zestawie kabel światłowodowy z adapterem gniazda 6,3 mm do 3,5 mm



 Wyjątkowa efektywność

Słuchawki Philips Fidelio X3 wyposażone są w 
dwuwarstwowe elementy nauszne, które 
zmniejszają rezonans i drgania. Neodymowe 
przetworniki są nachylone o 15 stopni, dzięki 
czemu dopasowują się do naturalnej geometrii 
uszu, zapewniając optymalną dokładność przy 
wysokich częstotliwościach. W rezultacie 
otrzymujemy doskonałą jakość i 
szczegółowość dźwięku.

Poczuj pasję

Te nauszne słuchawki nie tylko zapewniają 
spektakularną jakość dźwięku, ale też są 
niezwykle wygodne. Lekka i miękka 
wewnętrzna opaska na głowę umożliwia 
doskonałe dopasowanie. Z kolei zewnętrzna 
opaska na głowę zapewnia optymalne 
obciążenie, a miękkie i wygodne poduszki 
nauszne z wyjątkowo lekkiej pianki tworzą 
świetną izolację. Słuchawki idealnie sprawdzają 
się podczas długiego słuchania.

Otwarta konstrukcja

Nauszniki o otwartej konstrukcji są pokryte 
przezroczystą akustycznie tkaniną głośnikową 
Kvadrat. Materiał ten umożliwia swobodny 
przepływ powietrza, eliminując tworzenie się 
ciśnienia za membraną i zapewniając 
przestrzenną jakość dźwięku.

Sztuka równowagi.

50-milimetrowe akustyczne przetworniki 
wyposażone są w membrany składające się z 
wielu polimerowych warstw i wypełnione 
warstwą tłumiącego żelu. Dzięki elastyczności i 
gładkości każda membrana zapewnia idealnie 
zrównoważone brzmienie. Basy są mocne, ale 
nie przytłaczające. Tony średnie charakteryzują 
się pełnym zakresem i płynnością. Wysokie 
częstotliwości wyróżniają się wyjątkowym 
poziomem szczegółowości.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości.

Subtelne nuty pianina. Potężne tony muzyki 
rockowej. Niezależnie od tego, czego lubisz 
słuchać, dzięki słuchawkom obsługującym 
dźwięk wysokiej rozdzielczości usłyszysz każdy 

dźwięk. Po podłączeniu do źródła dźwięku 
wysokiej rozdzielczości pozwolą one cieszyć 
się bezstratną jakością dźwięku o wyższej 
częstotliwości próbkowania niż w przypadku 
odtwarzania z płyty CD. Muzyka zabrzmi jak na 
żywo.

Przezroczysta tkanina Kvadrat

Elegancka, minimalistyczna konstrukcja tych 
doskonałej jakości słuchawek nausznych jest 
godnym następcą legendarnego modelu Fidelio 
X2. Ciemne satynowe wykończenie metalowej 
ramy doskonale współgra z wytrzymałym, 
czarnym materiałem Kvadrat pokrywającym 
nauszniki.

Pozyskiwana w sposób zgodny z 
zasadami zrównoważonego rozwoju

Czarna skóra pokrywająca zewnętrzną i 
wewnętrzną opaskę na głowę jest dostarczana 
przez szkocką firmę Muirhead i pozyskiwana w 
sposób zgodny z zasadami etyki i 
zrównoważonego rozwoju.

Realistyczny dźwięk
Zanurz się w swojej ulubionej muzyce – 
niezależnie od tego, w jaki sposób lubisz jej 
słuchać. Dołączony kabel zakończony jest 
adapterem od 6,3 mm do 3,5 mm, dzięki czemu 
możesz słuchać muzyki nie tylko ze swojego 
urządzenia inteligentnego, ale też z domowych 
zestawów audio.
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Zalety
Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Szeroka, naturalna scena dźwiękowa Niezwykła lekkość i wygoda, Najwyższej jakości skóra/metal, Odłączany 
przewód o długości 3 m
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Dźwięk
• Impedancja: 30 omów
• Średnica głośnika: 50 mm
• Czułość: 98 dB przy 1 mW
• Zakres częstotliwości: 5–40 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Zniekształcenia (THD): < 0,1% THD
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości
• System akustyczny: Otwarty
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Odłączany przewód
• Gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm

Wykończenie
• Kolor: Czarna
• Sposób noszenia: Opaska na głowę
• Dopasowanie do ucha: Nauszne
• Typ nausznika: Otwarta konstrukcja
• Element łączący ucho: Materiał

Akcesoria
• Przewód audio: Stereofoniczny przewód audio 

3,5 mm, długość 3 m
• OFC (przewód beztlenowy)
• Zasilacz w zestawie: Wtyczka zasilacza 3,5–6,3 mm
• Inne: Przewód TRRS 2,5–3,5 mm, dł.=3 m, 1 zacisk 

na kabel

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 48 95229 10278 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
• Waga brutto: 3,18 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26,5 x 26 x 31 cm
• Waga netto: 2,8 kg
• Waga opakowania: 0,38 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 48 95229 10278 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24,5 x 29 x 12,2 cm
• Waga brutto: 1,59 kg
• Waga netto: 1,4 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Waga opakowania: 0,19 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

17,5 x 22 x 11 cm
• Waga: 0,34 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20130 9
•
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