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i-fi i den allerbedste kvalitet
yd musikken derhjemme
elio X1 hovedtelefonerne giver dig en autentisk lytteoplevelse med udsøgt lyd og 
mfort, i dit eget hjem. Fordyb dig i krystalklare lyddetaljer og skræddersyet design, der 
 skabt for at give dig ultimativ nydelse.

Designet til naturlig lyd
• Akustisk design med åben bagside sikrer overlegen lydkvalitet
• Kraftfulde 50 mm neodym-drivere, der sikrer bredt med præcist frekvensområde
• Ørekapsler med to lag formindsker resonans og vibration

Fordyb dig i hver enkelt detalje
• Forskrånende drivere, der passer til ørerne og skaber minimal lydrefleksion
• Specieltunet membran, der fastholder ensartet lydpræcision

Bygget med kvalitet for øje
• Hovedbøjle med ægte kalvelæder gør produktet stilfuldt og holdbart
• 3 m OFC-vævet kabel sikrer signaler af høj kvalitet signal samt holdbarhed
• Dedikeret kabelhåndteringsklip, der giver problemfri betjening

Udviklet med komfort for øje
• Selvjusterbar hovedbøjle med 3D-net, der sikrer perfekt pasform
• Luksusørepuder med viskoelastisk skum, der giver komfort ved længere tids brug
• Velourpuder, der kan ånde, hjælper med at aflede tryk og varme



 Akustisk design med åben bagside

En akustisk åben arkitektur eliminerer 
ophobning af trykluft bag ved driveren, så 
membranen har god og fri bevægelighed, 
hvilket forbedrer lydens gennemsigtighed 
væsentligt og opbløder forlængede høje 
frekvenser.

Velourpuder, der kan ånde

Udviklingen af Philips Fidelio X1 starter med et 
omhyggeligt valg af materialer, der sikrer 
funktionaliteten og den ergonomiske komfort. 
Ørepuder i skum med deluxe-hukommelse 
matches med et velourmateriale med 
optimeret tæthed og høj åndbarhed for at 
dæmpe trykket og varmen for komfort ved 
længere tids brug.

Ørekapsler med to lag

X-ørekapsler med to lag er fremstillet til at 
reducere resonans og vibrationer, hvorved du 
får fejlfri lyd med ægte præcision og 
kompromisløse detaljer. Den solide 
konstruktion i to lag sikrer holdbarheden, 
hvilket gør X1 til den ideelle musikledersager i 
hjemmet.

Hovedbøjle med ægte kalvelæder

Hovedbøjle med ægte kalvelæder gør 
produktet stilfuldt og holdbart

Skumpuder med hukommelse

Luksusørepuder med viskoelastisk skum, der 
giver komfort ved længere tids brug

Kraftfuld 50 mm neodym-driver

Hver højttaler er nøje udvalgt, finindstillet og 
testet og bliver parret for den mest detaljerede 
naturlige lyd. 50 mm-driverne anvender 
højstyrke-neodymmagneter til at gengive al din 
musiks dynamik og levere afbalanceret skarp 
bas, gennemsigtige mellemfrekvenser og 
krystalklare høje frekvenser.

Forskrånende drivere

Ørekapslerne er fremstillet til at vippe 15 
grader, passer til ørets naturlige struktur og 
overvælder dig med en meget præcis og 
uforfalsket lydkvalitet. Lydsignalerne 
kanaliseres direkte ind i dine ører og skaber en 
dynamisk og autentisk lydoplevelse.
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Lyd
• Frekvenskurve: 10-40.000 Hz
• Impedans: 30 ohm
• Max. belastning: 500 mW
• Følsomhed: 100 dB ved 1mW
• Højttalerdiameter: 50 mm
• Forvrængning: < 0,1 % THD

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Aftagelig oxygenfrit kabel (3 m)

Tilbehør
• Adapterstik: 6,3-3,5 mm-adapter
• Kabelføring: Kabelholder

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 24 x 28,5 x 12 cm
• Nettovægt: 0,43 kg

• Bruttovægt: 1,18 kg
• Taravægt: 0,75 kg
• EAN: 69 23410 71585 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 26,5 x 25,5 x 30 cm
• Nettovægt: 0,86 kg
• Bruttovægt: 2,7 kg
• Taravægt: 1,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 71585 6
• Antal forbrugeremballager: 2

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 19 x 22 x 11 cm
• Vægt: 0,43 kg
•
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