
 

 

Philips Fidelio
On-ear-hörlurar med 
huvudband
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i-Fi, högsta kvalitet. 
ar du än är.

rlurarna Fidelio L1 kombinerar högsta standard på ljud och komfort för en autentisk 
dupplevelse. Särskilt utformad för naturligt ljud så troget originalet som möjligt. Fint 
formad för långvarig komfort.

Finjusterad för klarhet
• High-Definition neodymhögtalarelement med optimal ventilation
• Designade öronsnäckor i aluminium för akustisk precision
• Design med akustisk halvöppen baksida för naturligt ljud
• Noggrant testade högtalarelement för bästa balans i ljudet
• Högtalare vinklade efter örats naturliga form för klart ljud
• Frekvensomfånget inställt för att urskilja lyssnarens preferenser
• Utmärkt brusreducering och omfattande ljudupplevelse

Utformad för kvalitet
• Förstklassiga material inklusive aluminium och fint läder
• Syrefri, tygklädd kabel för högkvalitativ signal

Tillverkad för komfort
• Formbara skumöronkuddar designade för ergonomisk passform

Utrustad för bekvämlighet
• iPhone-fjärrkontroll, mikrofon, 6,3 mm adapter och fodral



 Neodymhögtalarelement med 
ventilation

Neodymhögtalarelementen reagerar på all din 
musiks dynamik. De är utformade med ett 
ventilationshål i mitten vilket lägger tonvikten 
på de medelhöga och låga frekvenserna och 
skapar den akustiska energi som ger en 
omfattande men ändå kontrollerad bas och ett 
transparent mellanregister. Elementen har 
också en högtalarspole som ger systemet 
snabb respons för att matcha musikens tempo 
och ge HD-ljud.

Designade öronsnäckor i aluminium

Öronsnäckor i aluminium utvalda för sin 
kapacitet att minska oönskad vibration och 
resonans. De monteras på ett lager särskilt 
utformad plast som gör hörlurarna ännu 

stabilare. Det dämpar så effektivt som möjligt 
vibrationer och ger ett exakt, skarpt ljud.

Förvinklat högtalarelement

Ett förvinklat högtalarelement matchar örats 
naturliga form och riktar ljudet rätt in i 
hörselgången. Det innebär mycket mindre av 
den klangfärg som kan uppstå när ljudet 
reflekteras mot ytterörat, tillsammans med en 
mer realistisk ljudbild och förbättrad komfort.

Inställt frekvensomfång
Våra akustiktekniker har utformat Fidelio L1 
med tanke på hur minsta lilla detalj påverkar 
lyssnarens uppfattning av ljud, t.ex. hur örat 
reflekterar ljud och ger resonans. Vi har också 
utgått från vår omfattande forskning 
tillsammans med kräsna lyssnare för att hitta 
det äkta, balanserade ljud de föredrar. Det har 
resulterat i dessa hörlurar som är designade 
för att återskapa ljud så troget originalet som 
möjligt och de är anpassade efter moderna 
inspelningsvanor.

Formbara skumöronkuddar

Allt material som används i Fidelio F1 är noga 
utvalt för en långvarig lyssnarkomfort. Lyxiga, 
formbara skumöronkuddar ger en ergonomisk 
passform. Skummet formar sig inte bara efter 
örat, det formar också ett skydd som bevarar 
den bästa basresponsen och minskar oönskat 
ljud utifrån.

Design med halvöppen baksida

Designen med halvöppen baksida kombinerar 
det balanserade, transparenta ljudet hos en 
öppen baksida med den djupa basen och 
brusreduceringen som en helt stängd baksida 
ger. Den har fint vävt tyg, som är akustiskt 
tåligt, inbyggt i de akustiska gallren för 
kontrollerad brusreducering, minimalt läckage 
och mindre omgivande ljud.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 12–25 000 Hz
• Impedans: 26 ohm
• Känslighet: 105 dB
• Maximal ineffekt: 200 mW
• Distorsion: < 0,1 % THD
• Högtalardiameter: 40 mm

Anslutningar
• Kabelanslutning: Syrefri kabel (1,1 m)

Tillbehör
• Tillverkad för inbyggd fjärrkontroll för Apple
• 3,5 mm ljudkabel
• Förvaringsfodral
• Adapterkontakt: 3,5–6,3 mm

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 25 x 10,2 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,7 x 9,8 x 4,0 tum
• Nettovikt: 0,364 kg
• Nettovikt: 0,802 lb
• Bruttovikt: 0,927 kg
• Bruttovikt: 2,044 lb
• Taravikt: 0,563 kg
• Taravikt: 1,241 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 21,9 x 20,4 x 27 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 8,6 x 8,0 x 10,6 tum
• Nettovikt: 0,728 kg
• Nettovikt: 1,605 lb
• Bruttovikt: 2,056 kg
• Bruttovikt: 4,533 lb
• Taravikt: 1,328 kg
• Taravikt: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Antal konsumentförpackningar: 2

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

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

160 GB, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 
5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, 
iPod shuffle 3rd Generation, iPod shuffle 4th 
Generation, iPod touch, 2:a generationen, iPod 
touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e 
generationen

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 6,8 x 8,0 x 3,1 tum
• Produktens mått (B x H x D): 17,2 x 20,2 x 8 cm
• Vikt: 0,2716 kg
• Vikt: 0,599 lb
•
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