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elio L1-hovedtelefoner kombinerer den højeste standard inden for lyd og komfort for 
 autentisk lytteoplevelse. Designet af eksperter for at opnå naturlig lyd, så tro mod 
iginalen som muligt. Eksklusivt udformet for langvarig komfort.

Indstillet til klar lyd
• Optimalt ventilerede neodymhøjttalerdrivere med høj opløsning
• Specialudviklede ørekapsler i aluminium sikrer akustisk præcision
• Akustisk halvåben bagendearkitektur, der sikrer naturlig lyd
• Omhyggeligt testede drivere sikrer den bedste balance i lyden
• Højttalere, der er vippet i retning mod ørets naturlige vinkel for at skabe klarhed
• Frekvensresponsen er finjusteret til kræsne lytteres præferencer
• Fremragende støjisolering og rummelig lytteoplevelse

Fuldendt kvalitet
• Førsteklasses materialer, herunder aluminium og fine lædertyper
• Oxygenfrit, tekstilbeklædt kabel, der sikrer signal af høj kvalitet

Udviklet med komfort for øje
• Skumørepuder med hukommelse, der er designet til at levere ergonomisk pasform

Bekvemt udstyret
• iPhone-fjernbetjening, mikrofon, 6,3 mm adapter og etui



 Ventilerede neodymdrivere

Neodymdriverne reagerer på al musikkens 
dynamik. Designet omfatter en ventilator i 
midten, der fremhæver mellemtone og diskant 
og gengiver den akustiske energi, som 
frembringer udvidet men kontrolleret bas og 
en transparent mellemtone. Driverne leveres 
også med en let stemmespole, der giver 
systemet forfinet respons, som matcher din 
musiktype og leverer lyd i høj opløsning.

Specialudviklede ørekapsler i aluminium

Ørekapsler i aluminium udvælges pga. deres 
styrke og reducerer uønsket vibration og 
resonans. De monteres på et lag specialplastic, 
der gør hovedtelefonen endnu mere stabil. 
Som resultat dæmper de vibrationer så 
effektivt som muligt og leverer præcis, 
overbevisende lyd.

Vippet driver

En vippet driver, der passer til øredelens 
naturlige vinkel retter lyden direkte imod 
ørekanalen. Det betyder langt mindre niveauer 
af den affarvning, der kan opstå, når lyden 
reflekteres af det ydre øre, sammen med et 
mere realistisk lydbillede og forbedret 
komfort.

Finjusteret frekvensrespons
Vores akustikingeniører har designet Fidelio L1 
til at tage hånd om alle de små detaljer, der 
påvirker den måde, lytteren hører lyden på, 
såsom hvordan øret reflekterer og resonerer 
som svar. Vi har også gennemført omfattende 
undersøgelser sammen med kritiske lyttere for 
at afdække de ægte, afbalancerede 
lydkarakteristika, de foretrækker. Resultatet 
er, at disse hovedtelefoner er blevet udviklet til 
at gengive lyd så troværdigt som originalen og 
tilpasset moderne optagefaconer.

Skumpuder med hukommelse

Alle materialer, der er blevet anvendt til Fidelio 
L1, er blevet omhyggeligt udvalgt til at sikre 
længere lyttekomfort. Førsteklasses 
skumørepuder med hukommelse sikrer 
ergonomisk pasform. Ikke alene former 
skummet sig perfekt til dit øres pasform: Der 
dannes også en forsegling, som bevarer 
basreponsen og reducerer uønskede eksterne 
lyde.

Halvåbent bagendedesign

Det halvåbne bagendedesign kombinerer den 
balancerede, transparente lyd fra et produkt 
med åben bagende med den dybe bas og 
støjisolering, man forventer af en fuldt lukket 
bagende. Designet omfatter fintvævet, akustisk 
modstandsdygtigt tekstil, der er indbygget i det 
akustiske gitter, hvilket resulterer i 
kontrolleret lydisolering, minimal lækage og 
reducerede støjniveauer fra omgivelserne.
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Lyd
• Frekvenskurve: 12 - 25.000 Hz
• Impedans: 26 Ohm
• Følsomhed: 105 dB
• Max. belastning: 200 mW
• Forvrængning: < 0,1% THD
• Højttalerdiameter: 40 mm

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Oxygenfrit kabel (1,1 m)

Tilbehør
• Ledningsfjernbetjening designet til Apple
• 3,5 mm-lydkabel
• Opbevaringsetui
• Adapterstik: 3,5 - 6,3 mm

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 25 x 10,2 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

7,7 x 9,8 x 4,0 tommer
• Nettovægt: 0,364 kg
• Nettovægt: 0,802 lb
• Bruttovægt: 0,927 kg
• Bruttovægt: 2,044 lb
• Taravægt: 0,563 kg
• Taravægt: 1,241 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 21,9 x 20,4 x 27 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

8,6 x 8,0 x 10,6 tommer
• Nettovægt: 0,728 kg
• Nettovægt: 1,605 lb
• Bruttovægt: 2,056 kg
• Bruttovægt: 4,533 lb
• Taravægt: 1,328 kg
• Taravægt: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Antal forbrugeremballager: 2

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod classic 120GB, iPod classic 

160GB, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. 
generation, iPod nano 6. generation, iPod shuffle 3. 
generation, iPod shuffle 4. generation, iPod touch 
2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 
4. generation

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

6,8 x 8,0 x 3,1 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 17,2 x 20,2 x 8 cm
• Vægt: 0,2716 kg
• Vægt: 0,599 lb
•
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