
 

 

Philips Fidelio
Bezprzewodowe słuchawki 
Bluetooth

Przetworniki 40 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Luksusowe, dopasowujące się 
poduszki
NFC
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 gdziekolwiek jesteś
zproblemowe połączenie Bluetooth® oraz wysoka jakość dźwięku sprawiają, że słuchawki Fidelio 

BT doskonale nadają się do słuchania muzyki w domu i w podróży. Obsługują technologię 

munikacji bliskiego zasięgu NFC, która umożliwia parowanie z innymi urządzeniami za jednym 

tknięciem, a dzięki intuicyjnym przyciskom można w prosty sposób przełączać się pomiędzy muzyką 

ołączeniami.

Nieskazitelny dźwięk — bezprzewodowo
• Zoptymalizowane 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają czysty i autentyczny 

dźwięk
• Akustycznie szczelna konstrukcja utrzymuje szczegóły dźwięku wewnątrz, a hałas na zewnątrz
• System Bass Reflex zapewnia czysty, dynamiczny i zrównoważony bas
• Pasmo przenoszenia zostało dostrojone tak, aby rozróżniać preferencje użytkowników
• Zgodność z technologią Bluetooth® 4.0 zapewnia najwyższą jakość transmisji dźwięku

Intuicyjna i prosta obsługa
• Przyciski na elemencie nausznym umożliwiają intuicyjna obsługę muzyki i połączeń
• Przewód audio 1,2 m na wypadek rozładowania akumulatora
• Przewód do ładowania USB 1 m
• Dwa wbudowane mikrofony eliminują hałas z otoczenia, aby zapewnić lepszą jakość połączenia



 Przewód do ładowania USB 1 m

Przewód do ładowania USB 1 m.

Przewód słuchawek 1,2 m

Odłączany przewód audio 1,2 m w zestawie 
umożliwia podłączanie słuchawek do 
bezpośrednio urządzeń, dzięki czemu muzyka 
płynie nawet po wyczerpaniu akumulatora 
słuchawek.

Wysokiej jakości przetworniki 40 mm

Każdy przetwornik głośnika jest starannie 
ręcznie wybrany, dostrojony i przetestowany 
przed dopasowaniem, aby zapewnić najbardziej 
zrównoważony, naturalny dźwięk. 40-
milimetrowe przetworniki wykorzystują 
wysokiej mocy magnesy neodymowe, aby 
zapewnić dźwięk wysokiej jakości w szerokim 

zakresie dynamicznym i odtwarzają nawet 
najdrobniejsze detale.

Akustyczna uszczelka

Słuchawki Fidelio są wyposażone w akustyczną 
uszczelkę. To specjalnie zaprojektowana 
wstęga wbudowana w wewnętrzną komorę, 
która eliminuje niepotrzebną utratę dźwięku i 
zachowuje szczegóły. Efektem jest nie tylko 
bogate brzmienie basów, ale także realistyczny 
wyraz każdego szczegółu muzyki bez zakłóceń 
z otoczenia.

System Bass Reflex (BRS)

Zamknięta konstrukcja akustyczna słuchawek 
jest wyposażona w system Bass Reflex, na 
który składają się przede wszystkim elementy 
nauszne ze strategicznie rozmieszczonymi 
otworami. Otwory te, regulując ciśnienie 
powietrza wewnątrz komory, zapewniają 
kontrolowane środowisko dla membrany w 
celu uzyskania optymalnego pasma 
przenoszenia. Współdziałając z akustyczną 
uszczelką, system izoluje każdy detal 
naturalnego dźwięku oraz zapewnia dokładny i 
dynamiczny bas bez uszczerbku dla czystości 
dźwięku.

Bluetooth® 4.0, AAC, APT-X, SBC
Zgodność z technologią Bluetooth® 4.0 oraz 
kodekami AAC, APT-X i SBC sprawia, że 
słuchanie muzyki to prawdziwa przyjemność.

Dwa wbudowane mikrofony
Słuchawki M2BT są wyposażone w dwa 
mikrofony — jeden rejestruje głos, a drugi 
mierzy poziom hałasu otoczenia i dostosowuje 
dźwięk, aby zapewnić optymalna jakość 
połączenia.

Intuicyjne przyciski na elemencie 
nausznym

Intuicyjne i wygodnie umieszczone na 
elemencie nausznym przyciski pozwalają łatwo 
przełączać między muzyką a połączeniem. 
Możesz łatwo zmieniać ścieżki, odtwarzać i 
zatrzymywać muzykę, inicjować i kończyć 
połączenia oraz regulować głośność.

Poduszki dopasowujące się do kształtu 
ucha

Model Fidelio M2BT został wyprodukowany ze 
starannie dobranych materiałów, które 
gwarantują długotrwały komfort i wysoką 
jakość dźwięku. Poduszki dopasowujące się do 
kształtu ucha z oddychającymi materiałami 
rozpraszają nacisk i zapobiegają przegrzewaniu, 
aby słuchawki Fidelio M1 doskonale brzmiały i 
były bardzo wygodne.
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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 7–23 500 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Zniekształcenia: < 0,1% THD
• System akustyczny: Zamknięty
• Membrana: Tworzywo PET
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Typ: Dynamiczne

Połączenia
• Połączenie przewodowe: Przewód beztlenowy 

(1,1 m)
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksymalny zasięg: Do 15 m

Akcesoria
• Etui do przechowywania
• Przewód audio: Przewód audio 3,5 mm o długości 

1,2 m
• Skrócona instrukcja obsługi: Dołączony
• Przewód USB: W zestawie, do ładowania

Wymiary opakowania
• EAN: 69 23410 73172 9
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

6,7 x 8,9 x 3,1 cali
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17 x 22,5 x 8 cm
• Waga brutto: 1,168 lb
• Waga brutto: 0,53 kg
• Waga netto: 0,639 lb

• Waga netto: 0,29 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,529 lb
• Ciężar opakowania: 0,24 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Moc
• Typ baterii: litowo-polimerowy
• Czas odtwarzania muzyki: 10 godz.
• Czas gotowości: 350 godz.
• Czas rozmów: 10 godz.

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,778 lb
• Waga brutto: 1,26 kg
• GTIN: 1 69 23410 73172 6
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

7,3 x 7,1 x 8,9 cali
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,5 x 18 x 22,5 cm
• Waga netto: 1,279 lb
• Waga netto: 0,58 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
• Ciężar opakowania: 1,499 lb
• Ciężar opakowania: 0,68 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

15 x 18 x 7 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

5,9 x 7,1 x 2,8 cali
• Waga: 0,19 kg
• Waga: 0,419 lb
•
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