
Philips Fidelio M2L koptelefoon: Hoge resolutie audio
rechtstreeks uit je iOS-apparaat
Ruis- en draadloos muziek luisteren vanaf je tablet of smartphone via de Lightning™
connector

10 SEPTEMBER 2014, EINDHOVEN

SAMENVATTING

Philips introduceert de Philips Fidelio M2L koptelefoon. Dit is de eerste Philips koptelefoon die
direct digitaal verbonden is met iOS-apparaten via de Lightning™ connector. Philips is
daarmee één van de eersten om een dergelijk product op de markt te brengen. De nieuwe
manier van verbinden zorgt voor een revolutionaire audiobeleving door de hoge resolutie van
de audio. De ML2 verenigt 24-bits Digital to Analog Conversion (DAC) en versterking van
hoge kwaliteit in de koptelefoon. Het resultaat? Een geweldige muziekervaring waarbij je
ieder detail hoort zoals de artiest het bedoeld heeft. De Philips Fidelio M2L koptelefoon kost
EUR 249.99 en is vanaf december verkrijgbaar.

“We zijn erg blij dat we onze Philips Fidelio M2L aan de wereld kunnen tonen. Dit is onze
eerste koptelefoon die je direct in de laadconnector van je iOS-apparaat steekt,” zegt Pascal
van Laer, Headphones Business Leader, WOOX Innovations. “Dit betekent dat we nu een echt
fantastische geluidservaring kunnen leveren. Daarnaast opent dit deuren voor nog meer
innovatie voor de toekomst.”

Ruisloos
Door de verbinding met de digitale output van de Lightning connector heb je geen last van
crosstalk of ruis. Waar je ook bent, overal heb je een geweldige geluidservaring. De
koptelefoon combineert namelijk onderdelen die audiofielen doen watertanden. Denk dan aan
een perfect afgestelde hoge bandbreedte en neodymium drivers van hoge precisie. Dit zorgt
dat deze koptelefoon de ideale partner is voor welk iOS-apparaat dan ook.

Geluidsisolatie
Om echt te kunnen genieten van high fidelity geluid heeft de Philips Fidelio M2L koptelefoon
40mm high magnetic intensity neodymium speaker drivers. Deze zorgen voor een brede
dynamic range. Het akoestische closed-back ontwerp isoleert het geluid. Dat zorgt voor een
gecontroleerde en dynamische bas. Zo kun je de meest subtiele details in je favoriete
nummers horen.



De Philips Fidelio-lijn staat bekend om zijn unieke geluid, ontwerp en innovatieve technologie.
Het ontwerp is lichtgewicht maar stevig en isoleert externe geluiden goed. De M2L combineert
het hoogste niveau in geluid en gebruiksgemak om ook onderweg de beste geluidservaring te
hebben. Het ergonomische ontwerp gecombineerd met een geweldige akoustiek biedt ook
nog eens luxe, ademende, lederen memory foam oorkussens die comfortabel op het oor
zitten.
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About WOOX Innovations

From great sound quality, to advanced technology and sophisticated design, WOOX Innovations strives to improve
the entertainment experience. Headquartered in Hong Kong and with over 1,900 employees worldwide, we develop
and market products in sound, home entertainment and related accessories. WOOX Innovations is a Gibson
Brands company and a brand licensee of Royal Philips. For our latest news, go to www.woox.com/news/.
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