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s fones de ouvido Philips Fidelio S2 foram precisamente projetados para oferecer um 
m natural e balanceado, revelando cada detalhe que o artista pretende mostrar. Som 
rível e um design leve e durável para real conforto e diversão onde quer que você vá.

Desenvolvido para precisão
• Drivers de neodímio de 13,5mm de alta potência proporcionando som excepcional
• Drivers em camadas p/ controle de movimento e altas frequências.
• Compartimento de metal projetado que reduz a vibração e a ressonância
• Design semifechado da parte traseira para equilíbrio do som e extensão dos graves

Conforto
• Pontas de silicone ultramacias em cinco tamanhos para um ajuste personalizado e confortável
• Compartimento externo com liga de cobre para leveza e durabilidade
• Revestimento brilhante e resistente a arranhões para proteção extra
• Duas pontas de espuma Comply™ p/ ajuste confort./redução de ruídos
• Fones de ouvido ergonômicos que se ajustam perfeitamente e dispersam pressão

Criado para proporcionar praticidade
• Alterne entre músicas e chamadas com mic e controle integrados
• Bolsa protetora p/ guardar os fones quando não estiverem em uso
• Cabo durável que mantém seus fones de ouvido livre de embaraços



 Drivers de neodímio de 13,5mm

Cada driver do alto-falante é cuidadosamente 
selecionado, ajustado e testado antes de ser 
emparelhado para garantir um som mais 
balanceado e natural. Nesses drivers de 
13,5mm são usados imãs de neodímio de alta 
potência, proporcionando graves profundos e 
de impacto, média frequência transparente e 
altas frequências refinadas.

Pontas de silicone macias em cinco 
tamanhos.

Os fones de ouvido intra-auriculares Fidelio S2 
vêm com cinco pares de pontas de silicones 
acusticamente vedadas para garantir ajuste e 
uso confortáveis.

Compartimento externo com liga de 
cobre

Compartimento externo com liga de cobre 
para leveza e durabilidade

Revestimento altamente brilhante

O design ergonômico da concha auditiva está 
protegido por um revestimento altamente 
brilhante e acabamento no estilo black-piano 
clássico preto que não apenas transmite um 
visual refinado, mas também oferece 
durabilidade e resistência a arranhões. O 
revestimento protetor facilita a limpeza dos 
fones de ouvido e o transporte para qualquer 
lugar que você vá. Apenas uma limpeza e 
pronto! Estão como novos.

Drivers em camadas para controle de 
movimento

Os drivers em camadas para controle de 
movimento (LMC) contam com um diafragma 
de polímero em várias camadas e uma camada 
de gel de amortecimento. Diferente dos 
drivers tradicionais de uma camada em altas 
frequências de áudio que são rígidos e 
reproduzem timbre incontrolado e não 
natural, as várias camadas do nosso driver 
LMC formam uma superfície não rígida para 
assegurar a forma da camada de gel. O gel 
absorve e reduz qualquer energia exagerada, 
resultando em uma resposta de frequência 
suave e achatada, e, portanto, em um intervalo 
de frequência mais balanceado, natural e 
altamente refinado.

Microfone e controle remoto integrados

Os fones de ouvido intra-auriculares Fidelio S2 
contam com microfone e controle remoto 
integrados para que você possa alternar entre 
músicas e chamadas telefônicas. Atenda a 
chamadas importantes sem interromper a 
diversão!
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Áudio
• Resposta de frequência: 15 - 24.000 Hz
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 13,5 mm
• Entrada de energia máxima: 40 mW
• Impedância: 22 ohm

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15,8 x 20,4 x 5 cm
• Peso líquido: 0,065 kg
• Peso bruto: 0,3379 kg
• Peso da embalagem: 0,2729 kg
• EAN: 69 23410 71930 7
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

16,8 x 10,8 x 21,9 cm
• Peso líquido: 0,13 kg

• Peso bruto: 0,7772 kg
• Peso da embalagem: 0,6472 kg
• GTIN: 1 69 23410 71930 4
• Número de embalagens para o cliente: 2

Acessórios
• Estojo para armazenamento

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

2,5 x 3,3 x 1,66 cm
• Peso: 0,014 kg

Conectividade
• Conexão por cabo: 3,5mm, 4 pólos (1.2M)
• Compatível com:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Sony, Nokia* e SAMSUNG*. 
*Conector adicional disponível na Central de 
Atendimento ao Cliente para Sony Ericsson e para 
os modelos mais antigos da NOKIA e da 
SAMSUNG

•

S2BK/00

Especificações
Headset intra-auricular
Fidelio Preta

http://www.philips.com

