
 

 

Philips Fidelio
Žične čezušesne sluš. X3 s 
prep. hrb. delom

Široka, naravna zvočna kulisa
Peresno lahko udobje
Vrhunska površina iz usnja in 
kovine
Snemljiv 3 m kabel

X3
Kot da bi bili na koncertu

Zasnovano za avdiofile
Od pevčeve sape do prstov, ki ustvarjajo cvileče zvoke na strunah, te slušalke z akustično 
prepustnim hrbtnim delom za avdiofile odlikuje peresno lahko udobje z natančnim 
iskanjem postaj. Odkrijte nove ravni prepustnosti zvoka vsakič, ko jih uporabite.

Natančnost. Ravnovesje. Podrobnosti.
• Zasnovane za izjemno zmogljivost
• Umetnost v ravnovesju. Vrhunsko uglašeni 50 mm gonilniki.
• Polni, udarni nizki toni. Uravnotežene srednjetonske frekvence.
• Brezhibna podrobnost visokih frekvenc
• Akustično prepusten hrbtni del. Široka, naravna zvočna kulisa.

Dovršeno delovanje
• Začutite strast. Vrhunska zasnova.
• Luksuzno usnje Muirhead. Odgovorno pridobljeno.
• Akustično prepustna tkanina Kvadrat
• Peresno lahke blazine ušesnih školjk s spominsko peno

Od telefona do vrhunskega sistema Hi-Fi
• Zvok visoke ločljivosti. Slišite vse podrobnosti
• Pristen zvok iz katerega koli vira
• Priložen kabel iz optičnih vlaken s 6,3–3,5 mm priključkom



 Izjemna zmogljivost

Slušalke Philips Fidelio X3 se ponašajo z 
dvoplastnimi ušesnimi školjkami, ki zmanjšuje 
resonanco in tresljaje. Zvočne enote iz 
neodima so izdelane tako, da se nagnejo za 15 
stopinj in se prilegajo naravni geometriji vašega 
ušesa, kar zagotavlja optimalno natančnost 
zvoka pri visokih frekvencah. Rezultat je 
vrhunsko doživetje izjemne natančnosti zvoka.

Začutite strast

Te čezušesne slušalke ne zagotavljajo samo 
spektakularnega zvoka, temveč tudi 
spektakularen občutek. Lahek in mehak 
notranji trak se odlično prilega. Zunanji trak 
zagotavlja pomirjujoč stisk, medtem ko 
udobno prilegajoča se lahka spominska pena na 
blazinicah ušesnih školjk poskrbi ta popolno 
tesnjenje. Idealno za dolge ure poslušanja.

Akustično prepusten hrbtni del

Akustično prepusten hrbtni del je prekrit z 
akustično prepustno tkanino zvočnika Kvadrat. 
Skoznjo zrak prosto prehaja, kar preprečuje 
nastanek pritiska za membrano in ustvarja 
osupljiv prostorski zvok.

Umetnost v ravnovesju.

50 mm akustične enote se ponašajo z 
membranami iz več polimernih plasti, 
napolnjenimi z gelom za zadušitev zvoka. 
Prilagodljivost in mehkost vsake membrane 
zagotavlja popolno uravnovešenost zvoka. 
Nizki toni so udarni, a ne premočni. 
Srednjetonske frekvence so polne in bogate. 
Visoke frekvence zagotavljajo izjemno 
natančnost zvoka.

Zvok visoke ločljivosti.

Nežni klavirski toni. Intenzivna rock glasba. Ne 
glede na to, kaj radi poslušate, boste s 

slušalkami z zvokom visoke ločljivosti lahko v 
celoti občutili vsak ton. Ob povezavi z virom 
visoke ločljivosti boste lahko uživali v 
neokrnjenem zvoku, posnetem pri višji hitrosti 
vzorčenja kot CD-ji, ter doživeli čudovito 
pristno predstavo.

Prepustna tkanina Kvadrat

Izčiščena, elegantna oblika teh vrhunskih 
čezušesnih slušalk čudovito nadgrajuje 
predhodni model – legendarne slušalke Fidelio 
X2. Temen svilnat zaključek kovinskega okvira 
skoraj lebdi nad vzdržljivo črno tkanino 
Kvadrat, ki prekriva ušesni školjki.

Odgovorno pridobljeno

Črno škotsko usnje Muirhead, ki prekriva 
zunanji in notranji naglavni trak, je izdelano na 
trajnosten in etičen način. S čudovito mehkobo 
in teksturo to vrhunsko usnje slušalkam daje 
pridih prefinjenosti.

Pristen zvok
Potopite se v svoje najljubše albume na 
poljuben način. Priloženi kabel ima 6,3–3,5 mm 
priključek, da lahko glasbo poslušate na vaši 
pametni napravi ali v domačem sistemu zvoka.
X3/00

Značilnosti
Žične čezušesne sluš. X3 s prep. hrb. delom
Široka, naravna zvočna kulisa Peresno lahko udobje, Vrhunska površina iz usnja in kovine, Snemljiv 3 m kabel
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Zvok
• Impedanca: 30 ohmov
• Premer zvočnika: 50 mm
• Občutljivost: 98 dB pri 1 mW
• Frekvenčni razpon: 5–40.000 Hz
• Največja vhodna moč: 100 mW
• Popačenje (THD): <0,1 % THD
• Zvok visoke ločljivosti
• Akustični sistem: Odprt
• Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost
• Snemljiv kabel
• Vhod za slušalke: 3,5 mm

Zasnova
• Barva: Črna
• Slog nošenja: Naglavni trak
• Prileganje ušesom: Nadušesne
• Vrsta ušesne školjke: Odprt hrbtni del
• Material dela, ki je v stiku z ušesi: Tkanina

Dodatna oprema
• Zvočni kabel: 3,5 mm stereo kabel, dolžine 3 m
• OFC (kabel brez vsebnosti kisika)
• Priloženi adapterji: Moški adapter 3,5 mm - 6,3 mm
• Drugo: 2,5–3,5 mm, kabel TRRS, dolžina 3m, 

Sponka za kabel (1 kos)

Zunanja škatla
• Številka GTIN: 1 48 95229 10278 8
• Število komercialnih pakiranj: 2
• Bruto teža: 3,18 kg
• Outer carton (L x Š x V): 26,5 x 26 x 31 cm
• Neto teža: 2,8 kg
• Teža embalaže: 0,38 kg

Dimenzije embalaže
• EAN: 48 95229 10278 1
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

24,5 x 29 x 12,2 cm
• Bruto teža: 1,59 kg
• Neto teža: 1,4 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Škatla
• Teža embalaže: 0,19 kg
• Vrsta postavitve na polico: Obešanje

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 17,5 x 22 x 11 cm
• Teža: 0,34 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20130 9
•
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Specifikacije
Žične čezušesne sluš. X3 s prep. hrb. delom
Široka, naravna zvočna kulisa Peresno lahko udobje, Vrhunska površina iz usnja in kovine, Snemljiv 3 m kabel
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