Philips Fidelio
X3 trådbundna over-earhörlurar med öppen
baksida
Bred och naturlig ljudbild
Fjäderlätt komfort
Premiumfinish i läder/metall
Löstagbar 3 m lång kabel

X3

Som en konsertlokal för dina öron
Utformade för ljudentusiaster
De här hörlurarna med öppen baksida i audiofilklass matchar fjäderlätt komfort med
förstklassig fininställning – från sångarens andetag till fingrar som gnisslar på ett
greppbräde. Upptäck nya lager av transparens och detaljer varje gång du tar på dem.
Precision. Balans. Detaljer.
• Konstruerade för enastående prestanda
• Balanskonst. Exakt finjusterade element på 50 mm
• Tät och kraftfull bas. Balanserat mellanregister
• Otroligt detaljerade höga frekvenser
• Design med öppen baksida. Bred och naturlig ljudbild
Förstklassiga prestanda
• Känn passionen. Premium design
• Lyxigt skotskt Muirhead-läder. Hållbart framtaget.
• Akustiskt optimerat Kvadrat-tyg
• Sammetslena och fjäderlätta öronkuddar med formbart skum
Från telefonen till högkvalitativ Hi-Fi
• Högupplöst ljud. Hör varenda detalj
• Autentiskt ljud från alla källor
• Medföljande fiberkabel med uttag på 6,3–3,5 mm

X3 trådbundna over-ear-hörlurar med öppen baksida
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Bred och naturlig ljudbild Fjäderlätt komfort, Premiumfinish i läder/metall, Löstagbar 3 m lång kabel

Funktioner
Goda resultat

Design med öppen baksida

högupplöst ljud att du hör varje ton fullt ut.
När de är kopplade till en högupplöst källa får
du den fulla effekten av förlustfritt ljud som har
spelats in med en högre samlingsfrekvens än
cd-skivor för ett verklighetstroget resultat.
Optimerat Kvadrat-tyg

Philips Fidelio X3-hörlurar har kåpor med
dubbla lager som minskar resonans och
vibrationer. Neodymelementen är utformade
med 15 graders lutning så att de passar örats
naturliga geometri för optimal exakthet vid
höga frekvenser. Resultatet: perfekta
prestanda med utsökta detaljer.

Öronkuddarnas öppna baksida har täckts med
akustiskt transparent Kvadrat-högtalartyg. Luft
kan flöda fritt genom tyget, vilket förhindrar att
lufttryck byggs upp bakom membranet och
skapar uppslukande och nyanserat ljud.
Balanskonst.

Känn passionen

Den rena, eleganta designen hos de här
förstklassiga over-ear-hörlurarna är en snygg
uppdatering av deras föregångare –
legendariska Fidelio X2. Metallramens mörka
sidenfinish verkar flyta över det slitstarka,
svarta Kvadrat-tyget som täcker
öronkuddarna.
Hållbart framtaget

De här over-ear-hörlurarna är inte bara gjorda
för att ge spektakulärt ljud, utan de känns även
fantastiska. Det lätta och mjuka inre
huvudbandet kan anpassas så att det sitter
perfekt, och det lite tyngre yttre huvudbandet
ger en skön känsla. De fjäderlätta
öronkuddarna med formbart skum skapar en
perfekt förslutning. Perfekt när du lyssnar långa
stunder.

De 50 mm akustiska elementen har membran
som består av flera polymerlager och är fyllda
med dämpande gelé. Varje membrans
flexibilitet och jämnhet ger ett perfekt
balanserat ljud. Basen är kraftfull utan att ta
över. Mellanregistrets frekvenser är fylliga och
jämna. Höga frekvenser är noggrant
detaljerade.
Högupplöst ljud.

Klinkande pianon. Kraftfull rock. Oavsett vad
du älskar gör de här hörlurarna med

Det svarta, skotska Muirhead-lädret som
täcker det yttre och inre huvudbandet har
framställts på ett hållbart och etiskt sätt. Det
här mjuka och strukturerade lädret ger
hörlurarna en sofistikerad touch.
Autentiskt ljud
Hänge dig åt dina favoritalbum – hur du än vill
lyssna på dem. Den medföljande kabeln har en
6,3–3,5 mm uttagsadapter så att du både kan
lyssna på din smarta enhet och på anläggningen
hemma.
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Specifikationer
Ljud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impedans: 30 ohm
Högtalardiameter: 50 mm
Känslighet: 98 dB vid 1 mW
Frekvensomfång: 5–40 000 Hz
Maximal ineffekt: 100 mW
Distorsion (THD): < 0,1 % THD
Högupplöst ljud
Akustiskt system: Öppna
Högtalar-typ: Dynamisk

Yttre kartong

•
•
•
•
•
•

GTIN: 1 48 95229 10278 8
Antal konsumentförpackningar: 2
Bruttovikt: 3,18 kg
Yttre kartong (L x B x H): 26,5 x 26 x 31 cm
Nettovikt: 2,8 kg
Taravikt: 0,38 kg

Förpackningens mått

• Färg: Svart
• Bärstil: Hörlurar med huvudband

• EAN: 48 95229 10278 1
• Förpackningens mått (B x H x D):
24,5 x 29 x 12,2 cm
• Bruttovikt: 1,59 kg
• Nettovikt: 1,4 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Låda
• Taravikt: 0,19 kg
• Typ av hyllplacering: Hängande

Tillbehör

Produktstorlek

Anslutningar

• Löstagbar kabel
• Hörlursuttag: 3,5 mm

Design

• Ljudkabel: 3,5 mm stereokabel, L=3m
• OFC (syrefri kabel)
• Adaptrar som medföljer: 3,5–6,3 mm
adapterkontakt
• Övrigt: 2,5–3,5 mm TRRS-kabel, L=3 m, 1
kabelhanteringsklämma

• Produktens mått (B x H x D): 17,5 x 22 x 11 cm
• Vikt: 0,34 kg

UPC

• UPC: 8 40063 20130 9
•
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