
 

 

Philips Fidelio
Over oor X3-koptelefoon 
met draad, open 
achterkant

Groot, natuurlijk klankbereik
Vederlicht en comfortabel
Leer/metalen hoogwaardige 
afwerking
Met verwijderbare kabel van 3 m.

X3
De ervaring van een concertzaal voor uw oren

Ontworpen voor audiofielen
Van de adem van de zanger tot de piepende vingers op een fretboard; deze hoogwaardige 

hoofdtelefoon met open achterkant combineert vederlicht comfort met een kristalheldere 
afstemming. Ontdek elke keer als u hem opzet nieuwe lagen van transparantie en detail.

Precisie. Balans. Details.
• Ontworpen voor uitzonderlijke prestaties
• De kunst van evenwicht. Uitstekend afgestemde drivers van 50 mm
• Strakke, krachtige bas. Gebalanceerde middentonen
• Ongelooflijk gedetailleerde hoge frequenties
• Design met open achterkant. Breed, natuurlijk klankbereik

Een prestatie met bravoure
• Voel de passie. Eersteklas design
• Luxueus Muirhead-leer. Verantwoord geproduceerd
• Akoestisch transparant Kvadrat-materiaal
• Fluwelen, vederlichte oorkussens met memory foam

Van telefoon tot hoogwaardige HiFi
• Audio met hoge resolutie. Hoor elk detail
• Authentiek geluid uit elke bron
• Inclusief glasvezelkabel met aansluiting van 6,3 mm tot 3,5 mm



 Buitengewone prestaties

De Philips Fidelio-koptelefoon heeft 
dubbellaagse oorschelpen die resonantie 
verminderen en trillingen dempen. De 
neodymium-drivers staan in een hoek van 15 
graden zodat ze op uw oor passen en optimale 
nauwkeurigheid bieden bij hoge frequenties. 
Onberispelijke prestaties met subtiele details 
zijn het resultaat.

Voel de passie

Deze over-ear koptelefoon is niet alleen 
ontworpen om spectaculair te klinken; hij zit 
ook nog eens geweldig. De lichte, zachte 
binnenkant van de hoofdband past zich qua 
pasvorm perfect aan. De buitenkant van de 
hoofdband voegt een geruststellend gewicht 
toe, terwijl de nauwsluitende pasvorm van de 
vederlichte oorkussens van memory foam 
voor een perfecte afsluiting zorgen. Ideaal voor 
lange luistersessies.

Design met open achterkant

De oorschelpen met open achterkant zijn 
gemaakt van akoestisch transparant 
luidsprekerstof van Kvadrat. De lucht kan vrij 
door de stof stromen, waardoor de 
luchtdrukontwikkeling achter het diafragma 
wordt geëlimineerd en een overweldigend, 
ruimtelijk geluid ontstaat.

De kunst van evenwicht.

De akoestische drivers van 50 mm zijn 
voorzien van diafragma's die bestaan uit 
meerdere polymeerlagen en zijn gevuld met 
dempingsgel. De flexibiliteit en soepelheid van 
elk diafragma zorgt voor een perfect 
gebalanceerd geluid. De bas is indrukwekkend 
zonder overheersend te zijn. De middentonen 
zijn volledig en vloeiend. De hoge frequenties 
worden zeer gedetailleerd weergegeven.

Hi-Res Audio.

Prachtige pianomuziek. Heftige rock. Waar u 
ook van houdt, met deze koptelefoon kunt u 

de volledige impact van elke noot voelen. 
Indien aangesloten op een bron met hoge 
resolutie, kunt u optimaal profiteren van geluid 
zonder kwaliteitsverlies, opgenomen met een 
hogere samplingfrequentie dan CD's, voor een 
briljant en levensecht resultaat.

Transparant Kvadrat-materiaal

Het strakke, elegante ontwerp van deze 
eersteklas over-ear koptelefoon is een 
prachtige opvolger van de legendarische 
Fidelio X2. De donkere satijnen afwerking van 
het metalen frame lijkt te zweven over de 
duurzame, zwarte Kvadrat-stof die de 
oorkussens bedekt.

Verantwoord geproduceerd

Het zwarte Schotse Muirhead-leer dat de 
buiten- en binnenkant van de hoofdband 
bedekt, is duurzaam en ethisch verantwoord 
geproduceerd. Dit hoogwaardige leer is 
prachtig zacht en getextureerd en geeft de 
koptelefoon een verfijnde touch.

Authentiek geluid
Ga helemaal op in uw favoriete albums, hoe u 
ze ook wilt beluisteren. De meegeleverde 
kabel is voorzien van een adapter van 6,3-3,5 
mm, zodat u zowel op uw smartphone als thuis 
kunt luisteren.
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Kenmerken
Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant
Groot, natuurlijk klankbereik Vederlicht en comfortabel, Leer/metalen hoogwaardige afwerking, Met verwij-
derbare kabel van 3 m.
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Accessoires
• Adapter: Adapter van 3,5 - 6,3 mm
• Kabelbeheer: Kabelklem

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Afneembare zuurstofvrije kabel 

(3 m)

Geluid
• Vervorming: < 0,1% THD
• Diafragma: LMC
• Diameter van luidspreker: 50 mm
• Gevoeligheid: 100 dB bij 1 mW
• Maximaal ingangsvermogen: 500 mW
• Impedantie: 30 ohm
• Frequentiebereik: 5 - 40.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Akoestisch systeem: Openen
• Type: dynamisch

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 10278 1

• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 
24,5 x 31 x 12,2 cm

• Brutogewicht: 1,35 kg
• Nettogewicht: 0,435 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,915 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• GTIN: 1 48 95229 10278 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Brutogewicht: 3,18 kg
• Omdoos (L x B x H): 26,5 x 25,5 x 31 cm
• Nettogewicht: 0,87 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,31 kg

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

19 x 23 x 11 cm
• Gewicht: 0,38 kg
•
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Specificaties
Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant
Groot, natuurlijk klankbereik Vederlicht en comfortabel, Leer/metalen hoogwaardige afwerking, Met verwij-
derbare kabel van 3 m.

http://www.philips.com

