Philips Fidelio
Headset voor in het oor

Fidelio

HiFi van de hoogste kwaliteit
Overal en altijd

Zwart

Philips Fidelio S2-hoofdtelefoons zijn zorgvuldig ontwikkeld om natuurlijk, gebalanceerd geluid te
bieden, waarbij u elk detail precies zo hoort als de artiest heeft bedoeld. Verbluffende geluidskwaliteit
in een lichtgewicht en duurzaam jasje, een comfortabele en aangename ervaring, waar u ook bent.
Ontworpen voor nauwkeurigheid
• Krachtige 13,5mm neodymiumdrivers voor buitengewoon geluid
• Meerlaagse bewegingsgestuurde drivers voor verfijnde hoge frequenties
• Speciale metalen behuizing vermindert trillingen en resonantie
• Halfgesloten ontwerp van de achterzijde voor geluidsbalans en basextensie.

S2BK

Comfortabel luisteren
• Ultrazachte siliconen caps in 5 afmetingen voor een op maat gemaakte, goede pasvorm
• Buitenste behuizing van koperlegering voor lichtgewicht duurzaamheid
• Anti-kras hoogglans coating voor extra bescherming
• 2 schuimrubberen Comply™-caps voor uitmuntende pasvorm en geluidsisolatie
• Ergonomische oortelefoons passen perfect terwijl ze de druk verspreiden
Gemaakt voor gemak
• Schakel tussen muziek en oproepen met de afstandsbediening en microfoon in het snoer
• Beschermend opbergetui voor als u uw hoofdtelefoon niet gebruikt
• Duurzame platte kabel houdt uw hoofdtelefoons vrij van verwarring
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Kenmerken
13,5mm neodymium drivers

Hoogglans coating

Elke luidsprekerdriver is grondig met de hand
uitgezocht, afgestemd en getest voor hij wordt
gekoppeld om het meest evenwichtige,
natuurlijke geluid te garanderen. De 13,5mm
drivers gebruiken krachtige
neodymiummagneten om diepe
basgeluidseffect, transparante midden en
verfijnde hoge frequenties te leveren.

De ergonomisch ontworpen oorschelp wordt
beschermd door een hoogglans afwerking in
klassieke pianozwarte lakafwerking die niet
alleen zorgt voor een luxe uiterlijk en gevoel,
maar ook voor duurzaamheid en
krasbestendigheid. De beschermende coating
maakt de oortelefoons gemakkelijk schoon te
maken en nog gemakkelijker om overal mee
naar toe te nemen. Gewoon schoonvegen en
ze lijken zo goed als nieuw.

Zachte siliconen caps in 5 afmetingen

Meerlaagse bewegingsgestuurde drivers

Afstandsbediening en microfoon in het
snoer

De Fidelio S2-oortelefoons hebben een
afstandsbediening en microfoon in het snoer.
Zo kunt u gemakkelijk tussen uw muziek en
oproepen schakelen. Blijf altijd verbonden met
belangrijke mensen – en uw muziek.
2 paar schuimrubberen Comply™-caps
Verbeter uw luisterervaring met de
meegeleverde schuimrubberen Comply™caps die verkrijgbaar zijn in 2 op maat
gemaakte opties. De prettige uiteinden van de
S-serie leveren een op-zijn-plaats-blijvende
pasvorm gekoppeld aan verbazingwekkend
comfort voor de hele dag, terwijl de T-Serie
zorgt voor een uitstekende geluidisolatie
waarmee u zich van de wereld af kunt sluiten
en kunt opgaan in uw muziek.
Speciale metalen behuizing

De Fidelio S2-oortelefoons komen met 5 paar
akoestisch afgedichte siliconen caps voor een
goede pasvorm en langer draagcomfort.

Meerlaagse bewegingsgestuurde drivers voor
verfijnde hoge frequenties

Buitenste behuizing van koperlegering

De metalen behuizing wordt speciaal gemaakt
om resonantie en trillingen te verminderen,
wat zorgt voor een authentiek nauwkeurig
geluid gekenmerkt door geweldige
geluidsdetails.

Buitenste behuizing van koperlegering voor
lichtgewicht duurzaamheid
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Specificaties
Geluid
•
•
•
•
•

Frequentiebereik: 15 - 24.000 Hz
Gevoeligheid: 107 dB
Diameter van de luidspreker: 13,5 mm
Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
Impedantie: 22 ohm

Afmetingen van de verpakking

• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
15,8 x 20,4 x 5 cm
• Nettogewicht: 0,065 kg
• Brutogewicht: 0,3379 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,2729 kg
• EAN: 69 23410 71930 7
• Type schap: Beide
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos

• Omdoos (L x B x H): 16,8 x 10,8 x 21,9 cm
• Nettogewicht: 0,13 kg
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Brutogewicht: 0,7772 kg
Gewicht van de verpakking: 0,6472 kg
GTIN: 1 69 23410 71857 4
Aantal consumentenverpakkingen: 2

Accessoires
• Opbergetui

Productafmetingen

• Afmetingen van product (B x H x D):
2,5 x 3,3 x 1,66 cm
• Gewicht: 0,014 kg

Connectiviteit

• Kabelaansluiting: 3,5mm 4-polig (1.2M)
• Compatibel met:: iPhone®, BlackBerry®, HTC,
LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*.
*Extra connector beschikbaar via de
klantenondersteuning voor Sony Ericsson en
oudere NOKIA- en SAMSUNG-modellen
•
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