
 

 

Philips Fidelio
Hoofdtelefoon voor op het 
oor

• Fidelio
• Donkerblauw

M1BTBL
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 High Definition Bluetooth® 4.0-connectiviteit maakt de Philips Fidelio M1BT perfect 
or muziek, thuis of onderweg. Met de gebruiksvriendelijke bediening op de oorschelp 
n de hoofdtelefoon schakelt u naadloos tussen muziek en telefoongesprekken.

Ontwikkeld voor geluid
• HD neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm met optimaal geplaatste openingen
• Uitstekende passieve geluidsisolatie
• Ontwerp met gesloten achterkant voor uitstekende geluidsisolatie
• De luidsprekers zijn in een natuurlijke hoek voor het oor gedraaid voor een helder geluid
• Oorschelpen van aluminium voor een nauwkeurige akoestiek

Gemaakt voor gemak
• Knoppen op de oorschelp voor het bedienen van muziek en beantwoorden van oproepen
• Bluetooth® 4.0, compatibel met AAC, APT-X en SBC
• Audiokabel van 1,2 m voor wanneer de batterij leegraakt
• USB-snoer van 1 meter voor opladen
• Twee ingebouwde microfoons voor verbeterde oproepkwaliteit

Ontworpen voor uw comfort
• Luxe kussens van memory foam voor een ergonomische pasvorm
• Eersteklas hoofdband van echt leer - stijlvol en comfortabel



 USB-oplaadsnoer van 1 meter

USB-snoer van 1 meter voor opladen

Inclusief audiokabel van 1,2 m
Met de meegeleverde afneembare audiokabel 
van 1,2 meter kunt u een hoofdtelefoon direct 
op apparaten aansluiten, zodat u ook muziek 
kunt luisteren als de batterij van de 
hoofdtelefoon leeg is.

High Definition 40 mm drivers

Elke luidspreker is zorgvuldig getest en 
afgesteld om het meest uitgebalanceerde, 
natuurlijke geluid te garanderen. De drivers 
van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-
magneten voor een fantastisch high definition-
geluid met een breed dynamisch bereik, dat 
zelfs de kleinste details weergeeft.

Aluminium oorschelpen

De oorschelpen van aluminium zijn gekozen 
voor hun kracht en verminderen ongewenste 
trillingen en resonantie. De dubbellaagse 
constructie maakt de hoofdtelefoon steviger, 
zodat trillingen effectief worden gedempt voor 
een nauwkeurige geluidsweergave.

Bluetooth 4.0; AAC, APT-X en SBC
De geavanceerde Bluetooth® 4.0-technologie 
is compatibel met AAC, APT-X en SBC voor 
een superieure muziekervaring in High 
Definition.

Ontwerp met gesloten achterkant

De akoestisch gesloten achterkant is speciaal 
ontworpen om geluidsverlies te voorkomen en 
details te behouden. Het resultaat is uitstekend 
basgeluid.

Luxe kussens van memory foam

De materialen voor de Fidelio M1 zijn 
zorgvuldig geselecteerd voor langdurig 
comfort en een uitmuntend geluid. 
Oorkussens van memory foam en ademende 
materialen spreiden de druk en warmte, zodat 
de Fidelio M1-hoofdtelefoon optimaal comfort 
en uitzonderlijk geluid biedt.

Bediening op de oorschelp

Met de handige intuïtieve knoppen op de 
oorschelp schakelt u gemakkelijk tussen 
muziek en oproepen. Tracks wijzigen, volume 
aanpassen, muziek afspelen en onderbreken, 
en telefoongesprekken aannemen, beëindigen 
en het volume hiervan aanpassen.

Uitzonderlijke geluidsisolatie
De combinatie van een gesloten achterkant, 
nauwkeurige constructie en kussens van 
memory foam voorkomt dat ongewenste 
achtergrondruis de muziekbeleving stoort.
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Geluid
• Frequentiebereik: 15 - 24.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 150 mW
• Vervorming: < 0,1% THD
• WBCV: 100 mV

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Zuurstofvrije kabel (1,1 m)

Accessoires
• Afstandsbediening in het snoer ontworpen voor 

Apple
• Opbergetui

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod classic 120 GB, iPod classic 

160 GB, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e 
generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e 
generatie, iPod shuffle 3e generatie, iPod shuffle 4e 
generatie

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad, iPad 2

Omdoos
• Brutogewicht: 3,197 lb
• Brutogewicht: 1,45 kg

• GTIN: 1 87 12581 69381 4
• Omdoos (L x B x H): 21,8 x 18,5 x 18,5 cm
• Omdoos (L x B x H): 8,6 x 7,3 x 7,3 inch
• Nettogewicht: 1,257 lb
• Nettogewicht: 0,57 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Gewicht van de verpakking: 1,94 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,88 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

16,8 x 20,2 x 8,3 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

6,6 x 8 x 3,3 inch
• EAN: 87 12581 69381 7
• Brutogewicht: 0,66 kg
• Brutogewicht: 1,455 lb
• Nettogewicht: 0,285 kg
• Nettogewicht: 0,628 lb
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,375 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,827 lb
• Type schap: Beide

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,9 x 7,1 x 2,8 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

15 x 18 x 7 cm
• Gewicht: 0,18 kg
• Gewicht: 0,397 lb
•

M1BTBL/00

Specificaties
Hoofdtelefoon voor op het oor
Fidelio Donkerblauw

http://www.philips.com

