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hilips Fidelio M1-hörlurar kombineras det bästa inom ljud och komfort för en autentisk 
sikupplevelse. Utvecklad av experter för förstklassig brusreducering i en lätt men stadig 
dell. Ta del av verkligt HD-ljud var du än är.

Fånga upp alla detaljer
• Noggrant testade högtalarelement för bästa balans i ljudet
• Frekvensomfånget inställt för att urskilja lyssnarens preferenser
• Den akustiska passformen förseglar ljuddetaljerna
• Akustisk utformning med sluten baksida för bästa ljudisolering
• Basreflexsystem för klar, dynamisk och balanserad bas
• Hörsnäckor med dubbelt skikt som är konstruerade för ljudprecision
• Neodymelement med hög effekt för naturtroget och äkta ljud

Utvecklad för en uppslukande upplevelse
• Lyxiga öronkuddar som andas och formbart skum som ger bästa passform

Kvalitetsdesign med bättre prestanda
• Syrefri, tygklädd kabel ger högkvalitativ signal
• Förstklassiga material inklusive aluminium och fint läder

Utrustad för bekvämlighet
• Inbyggd mikrofon med svarsknapp och fodral ingår



 Noggrant testade högtalare
Noggrant testade högtalarelement för bästa 
balans i ljudet.

Inställt frekvensomfång
Omfattande forskning har genomförts med 
hjälp av kunniga musikälskare som har gett oss 
insikter om sina preferenser – till exempel om 
vilka ljudegenskaper de föredrar. Våra 
akustiktekniker finjusterade sedan Fidelio M1 
med hänsyn till alla detaljer som påverkar hur 
lyssnare urskiljer ljud, till exempel hur örat 
reflekterar ljud och skapar genklang. Det ledde 
till att våra M1-hörlurar har konstruerats att 
återge ljud som är så troget 
originalinspelningen som möjligt, även med 
hänsyn till aktuella inspelningsformat.

Akustisk passform

Den akustiska passformen utgörs av ett 
specialutformat band som är inbyggt i den inre 
behållaren för att eliminera ljudläckage och 
bevara ljuddetaljerna. Resultatet blir fantastiskt 
fyllig bas.

Akustisk utformning med sluten baksida

Akustisk utformning med sluten baksida för 
bästa ljudisolering.

Basreflexsystem

Den akustiska utformningen med sluten 
baksida har ett basreflexsystem som består av 
snäckor med strategiskt placerade kanaler. De 
reglerar lufttrycket i den inre behållaren och 
bildar ett membran med kontrollerad miljö för 
optimalt akustiskt gensvar. Tillsammans med 
den akustiska förseglingen isolerar den alla 
naturliga ljuddetaljer och ger exakt och 
dynamisk bas utan avkall på klarheten i ljudet.

Lyxiga öronkuddar som andas

De material som har använts för Fidelio M1 är 
noggrant utvalda för att ge långvarig komfort 
och bättre ljudprestanda. De lyxiga 
öronkuddarna som andas och har formbart 
skum är designade för bästa ergonomiska 
passform. Skummet formas perfekt efter ditt 
öra, och dessutom förseglar det basljudet och 
utestänger brus från omgivningen. De är 
designade så att den yttre kudden – med väl 
avvägda proportioner mellan tyg och 
skyddsläder – minskar trycket på örat och 
förhindrar värmeutveckling, så att M1 både 
känns och låter underbart.

Hörsnäckor med dubbelt skikt

Hörsnäckorna med dubbelt skikt i M1 är 
konstruerade för att minska resonansen och 
dämpa vibration så att ljudet blir äkta och exakt 
och du kan höra varje superb ljuddetalj. Den 
solida konstruktionen med olika skikt gör dem 
hållbara och bekväma. Därför kommer du att 
ha glädje av M1 under lång tid.

Kraftfulla neodymhögtalarelement

Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, 
finjusterat och testat innan det paras ihop med 
andra. På så sätt säkerställs det mest 
balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-
elementen används neodymmagneter som ger 
äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt 
omfång där minsta detalj återges.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 15–24 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Maximal ineffekt: 150 mW
• Distorsion: < 0,1 % THD
• WBCV: 111 mV

Anslutningar
• Kabelanslutning: Syrefri kabel (1,1 m)
• Kompatibel med:: Endast för de senaste 

modellerna av iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 
MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY*.

Tillbehör
• Förvaringsfodral
• Ljudkabel: med mikrofon och svarsknapp

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 17,9 x 17,8 x 21,9 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 7 x 7 x 8,6 tum
• Nettovikt: 0,4504 kg
• Nettovikt: 0,993 lb
• Bruttovikt: 1,273 kg
• Bruttovikt: 2,806 lb

• Taravikt: 0,8226 kg
• Taravikt: 1,814 lb
• GTIN: 1 87 12581 67900 9
• Antal konsumentförpackningar: 2

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

16,8 x 20,2 x 8,3 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

6,6 x 8 x 3,3 tum
• Nettovikt: 0,2252 kg
• Nettovikt: 0,496 lb
• Bruttovikt: 0,5614 kg
• Bruttovikt: 1,238 lb
• Taravikt: 0,3362 kg
• Taravikt: 0,741 lb
• EAN: 87 12581 67900 2
• Typ av hyllplacering: Båda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 16,4 x 18 x 4,2 cm
• Produktens mått (B x H x D): 6,5 x 7,1 x 1,7 tum
• Vikt: 0,166 kg
• Vikt: 0,366 lb
•
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