
 

 

Philips Fidelio
Bluetooth-hovedtelefoner

40mm drivere/lukket bagside
On-ear
Luksusørepuder med 
viskoelastisk skum
Flad sammenfoldning
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gh Definition Bluetooth® 4.0-tilslutning gør Philips Fidelio M1BT perfekt til musik 
endørs eller på farten. De letanvendelige styrefunktioner på hovedtelefonernes 

ekapsel lader dig skifte mellem musik og opkald uden problemer.

Udviklet til lyd
• Optimalt ventilerede 40 mm neodymhøjttalerdrivere med høj opløsning
• Fremragende passiv støjisolering
• Bagende-arkitektur giver en fremragende lydisolering.
• Højttalere, der er vippet i retning mod ørets naturlige vinkel for at skabe klarhed
• Omhyggeligt testede drivere, der sikrer den bedste balance i lyden

Skabt til bekvem brug
• Bluetooth® 4.0
• Ørekapsel-knapper til styring af musik og opkald
• 1,2 meter lydkabel til, når batteriet er ved at løbe tør
• 1 meter USB-opladerkablet til genopladning
• To indbyggede mikrofoner giver bedre stemmekvalitet

Udviklet med komfort for øje
• Luksusørepuder med viskoelastisk skum for at få en ergonomisk pasform
• Førsteklases hovedbøjle i ægte læder - elegant og alligevel behagelig
BEST WIRELESS HEADPHONES

PHILIPS FIDELIO M1BT

HEADPHONES



 1 meter USB-opladerkablet

1 meter USB-opladerkablet til genopladning

1,2 meter lydkabel medfølger
Det medfølgende 1,2 meter aftagelige lydkabel 
gør det muligt at slutte hovedtelefoner direkte 
til enheder, så musikken holdes kørende, selv 
når hovedtelefonbatteriet er ved at være 
afladet.

40 mm drivere med høj opløsning

Hver højttaler er omhyggeligt testet og 
opstillet for at sikre den mest afbalancerede og 
naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter 
kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte 
high definition-lyd i et stort dynamisk område, 
og de gengiver selv de mindste detaljer.

Ørekapsler i aluminium

Ørekapsler i aluminium, der er valgt pga. deres 
styrke, reducerer uønskede vibrationer og 
resonans. En dobbeltlagskonstruktion gør det 
muligt for hovedtelefoner at være mere stive, 
så vibrationer effektivt dæmpes, så du får en 
præcis lyd.

Bluetooth 4.0
Avanceret Bluetooth® 4.0-teknologi giver 
fantastisk musikalsk nydelse i High Definition.

Bagende-arkitektur

Den akustiske lukket bagende-arkitektur er 
særligt designet til at eliminere unødvendige 
lydtab og bevare lyddetaljer. Resultatet er 
fremragende basgengivelse.

Luksusørepuder med viskoelastisk skum

Materialerne brugt til Fidelio M1 er 
omhyggeligt udvalgt for at sikre langvarig 
komfort og forbedret lydkvalitet. Skumpuder 
med hukommelse og med åndbare materialer 
sprede trykket og ophobningen af varme, så 
Fidelio M1-hovedtelefonerne føles og lyder 
enestående.

Styrefunktioner til ørekapsler

Intuitive knapper praktisk placeret ørekapslen 
gør det nemt at skifte mellem musik og opkald. 
Skift spor, lydstyrke, afspilning, og sæt 
musikken på pause, eller tag telefonen, læg på, 
og juster lydstyrken på ethvert telefonopkald.

Fremragende støjisolering
Kombinationen af et lukket bagsidedesign, 
præcis konstruktion og skumpuder med 
hukommelse forhindrer uønsket baggrundsstøj 
i at forstyrre musikken.
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Lyd
• Frekvenskurve: 7-23.500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Max. belastning: 150 mW
• Forvrængning: < 0,1% THD
• WBCV: 100 mV
• Akustisk konstruktion: Lukket

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

Tilbehør
• Opbevaringsetui
• Lydkabel: 3,5 mm

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

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

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

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

Yderemballage
• Bruttovægt: 3,197 lb

• Bruttovægt: 1,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69381 4
• Ydre indpakning (L x B x H): 21,8 x 18,5 x 18,5 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

8,6 x 7,3 x 7,3 tommer
• Nettovægt: 1,257 lb
• Nettovægt: 0,57 kg
• Antal forbrugeremballager: 2
• Taravægt: 1,940 lb
• Taravægt: 0,88 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 16,8 x 20,2 x 8,3 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

6,6 x 8,0 x 3,3 tommer
• EAN: 87 12581 69381 7
• Bruttovægt: 0,66 kg
• Bruttovægt: 1,455 lb
• Nettovægt: 0,285 kg
• Nettovægt: 0,628 lb
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,375 kg
• Taravægt: 0,827 lb
• Type af hyldeplacering: Begge

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

5,9 x 7,1 x 2,8 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 15 x 18 x 7 cm
• Vægt: 0,18 kg
• Vægt: 0,397 lb
•
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