
 

 

Philips Fidelio
Hörlurar med mikrofon

Högupplöst ljud
Over-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Vikbar för plan förvaring
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rlurarna Fidelio L2 med mikrofon kombinerar högsta standard i ljud och komfort för 
 autentisk ljudupplevelse. Särskilt utformad för naturligt ljud så troget originalet som 
jligt. Fint utformad för långvarig komfort.

Finjusterad för klarhet
• Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
• High-Definition neodymhögtalarelement med optimal ventilation
• Designade öronsnäckor i aluminium för akustisk precision
• Design med akustisk halvöppen baksida för naturligt ljud
• Noggrant testade högtalare för bästa ljudbalans.
• Högtalare vinklade efter örats naturliga form för klart ljud
• Utmärkt brusreducering och omfattande ljudupplevelse

Utrustad för bekvämlighet
• Universalfjärrkontroll, mikrofon, 6,3 mm adapter och fodral

Tillverkad för komfort
• Formbara skumöronkuddar designade för ergonomisk passform

Utformad för kvalitet
• Förstklassiga material inklusive aluminium och fint läder



 Högupplöst ljud

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och 
återger originalstudioinspelningar mer troget 
än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den 
orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den 
perfekta följeslagaren för musikälskaren. 
Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta 
standarder som krävs för en kvalitetsstämpel 
för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på 
en högupplöst musiksamling eller en mer 
traditionell musikkälla får du ut mer av musiken 
med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-
hörlurarna.

40 mm högupplöst element

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.

Testning av akustiktekniker
Noggrant testade högtalare för bästa 
ljudbalans.

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.

Utmärkt ljudisolering
Utmärkt brusreducering men ger ändå en 
omfattande musikupplevelse.

Formbara skumöronkuddar

Allt material som används i Fidelio L2 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.

Högkvalitativ design
Förstklassig design i aluminium, äkta läder och 
proteinläder och tyg.

Förvinklad högtalare

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.

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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Hörlurar med mikrofon
Högupplöst ljud Over-ear, Lyxiga kuddar i minnesskum, Vikbar för plan förvaring
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 6–40 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Känslighet: 105 dB
• Maximal ineffekt: 200 mW
• Distorsion: < 0,1 % THD
• Högtalardiameter: 40 mm
• Akustiskt system: Halv-öppen

Anslutningar
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
• Extra kontakt: En extra kontakt krävs för äldre 

modeller från Nokia, Sony Ericsson och 
SAMSUNG. Kontakta kundtjänst på 
www.support.philips.com för mer information.

Tillbehör
• 3,5 mm ljudkabel
• Ljudkabel: med mikrofon och svarsknapp
• Adapterkontakt: 3,5–6,3 mm
• Förvaringsfodral
•
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