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Spesielt skapt for musikkjennere 
Philips Fidelio X3 hodetelefoner har eksepsjonell ytelse, stil og komfort  

 
Amsterdam 21. januar 2020 – Kombinasjonen av eksepsjonell lydkvalitet, komfort, luksuriøs design og 
god byggekvalitet skaper et virkelig flaggskip av en hodetelefon med lanseringen av den nye 
«audiofilkvaliteten» Fidelio X3  
 

 Fidelio X3 kombinerer ytelse, stil og komfort slik at man opplever en unik glede over å eie den 
– som musikkkjennerens valg 

 Fidelio X3 er eksepsjonelt komfortabel takket være bruken av materialer av høyeste kvalitet fra 
europeiske spesialister, inkludert Muirhead-skinn med etisk godkjent opphav fra Skottland og 
akustisk stoff fra danske Kvadrat 

 Fidelio X3 har komponenter av høyeste kvalitet tvers igjennom 
 Store flerlags 50-mm drivere gjør at Fidelio X3 kan levere kraftig lyd i «audiofilkvalitet» over 

hele lydspekteret. 
 Valgfri balansert tilkobling og kabel som reduserer forstyrrelse på linjen og forbedrer 

stereoseparasjonen  
 HRA-akkreditert høyoppløselig ytelse 

 
 
Fidelio forblir åpen 
Fidelio X3 er den nyeste modellen i den kritikerroste Fidelio-serien og er den nyeste versjonen av det 
mektig populære åpne Fidelio-headsettet, høyt verdsatt av både audiofile og artister for sin unike 
kombinasjon av rik, presis lydkvalitet, ekstrem komfort og stilig, luksuriøs design. 
 
Fidelio-opplevelsen er baset på produksjon av produkter med stolt eierskap og er fokusert på tre pilarer: 
Lydkvalitet, designkvalitet og forbedret brukeropplevelse – med lansering av X3 som den første i en ny 
serie av Fidelio-produkter og som flaggskipet på dette området. 
 
Philips Sound har designet Fidelio X3 for å kunne kombinere presisjon med romslig bass og et varmt 
mellomområde med fokus på en tett, effektfull lyd med eksepsjonell separasjon av instrumenter og 
stemmer, mens den øvre delen av skalaen er ren, detaljert og har utmerket utbredelse.  Resultatet er en 
fyldig fremføring med musikk som strekker seg ut over rammene til headsettet, og som skaper en unik 
opplevelse som er autentisk og presis, men som likevel leverer som en live-forestilling.  
 
Flerlags polymerdrivere – fylt med gel for å gi bedre demping – og et kraftfullt motorsystem av neodymium 
gir også mulighet for utvidet naturlig høyfrekvens og presis romlig gjengivelse som ivaretar Philips Fidelios 
tradisjonelle signatur med rik kvalitetsbass.  
 



 

Med dobbeltlags øredeksel med en ny innvendig kantkonstruksjon 
designet for å redusere vibrasjoner er høyttalerplatene i Fidelio X3 
forhåndsinnstilt i en 15-graders vinkel slik at det passer mer nøyaktig 
til den naturlige øreformen, og for å sikre at musikken rettes direkte 
inn i ørekanalen og dermed skaper en altoppslukende lytteopplevelse.  
 
Philips Sound har også gitt Fidelio X3 en luksuriøs stil som passer med 
ytelsen, i et design som betyr både holdbarhet og komfort. Ekte 
materialer har blitt valgt fra spesialistpartnere i Europa for å forbedre 
produktets eksepsjonelle utseende og følelse  
 
En lettvektig, men sterk, mørk satengstålramme er dekket av svart 
Muirhead-lær med etisk godkjent opphav i kombinasjon med tykt 
hodebånd i filt og øreklokker med memory-skum i velur. Dette garanterer eksepsjonell komfort også 
gjennom de lengste lytteøktene 
 
Som en akustisk åpen hodetelefon erstatter den avanserte arkitekturen i Fidelio X3 en tradisjonell grill med 
akustisk transparent Kvadrat-stoff og vil redusere eventuell oppbygging av lufttrykk og permanent 

bølgerefleksjon fra bak driverne.  

Fidelio X3 oppnår også høye ytelsesnivåer via en HRA-
akkreditert eksepsjonelt stor båndbredde på 5 Hz til 40 KHz. 
For maksimal ytelse kan Fidelio X3 også brukes i balansert 
modus for å gi venstre og høyre kanal separat grunnlag til å 
redusere forstyrrelse på linjen og forbedre 
stereoseparasjonen ytterligere. En balansert, tvunnet parkabel 
er også inkludert og har 2,5mm TRRS-tilkoblinger for suveren 

tilkobling til lydenheter med høy ytelse. 

Fidelio X3 er designet for plettfri allroundlytting og er det åpenbare resultatet av nitid oppmerksomhet på 
hver eneste detalj i ytelse, komfort og stil. 
 
 

Om TP Vision 

TP Vision er et firma som markedsfører produkter innen lyd og visuell digital underholdning. TP Vision utvikler, produserer og 
markedsfører Philips TV-apparater i Europa, Russland, Midtøsten, Sør-Amerika, India og i utvalgte land i Stillehavsområdet, samt 
lydprodukter i hele verden. Vi gjør dette ved å kombinere vår designekspertise og den nyskapende tradisjonen hos Philips med den 
operasjonelle styrken, fleksibiliteten og hurtigheten i TPV-teknologien. Ved hjelp av kombinasjonen av disse sterke egenskapene kan 
vi bringe høykvalitets TV-apparater ut på markedet. De har smarte funksjoner, er lette å bruke og har en utsøkt design. Vi har tro 
på å skape produkter som gir forbrukerne en overlegen opplevelse av lyd og bilde. Philips TV er gjennom TP Vision en global leder 
innen reiselivsbransjen. TP Vision er eksklusiv lisensinnehaver av merkevaren Philips TV i de deler av verden som er nevnt ovenfor, 
og globalt for Philips’ lydprodukter. TP Vision har nærmere 2000 ansatte rundt omkring i verden og er 100 % eiet av TPV, én av 
verdens ledende produsenter av skjermer og LCD-TV-er, og selger og markedsfører Philips TV-apparater i Kina. TPV har klart å øke 
veksten gjennom mange år ved å balansere stordriftsfordeler og kjernekompetanse innen forskning og utvikling, produksjon, effektiv 
logistikk og kvalitet.  

 
Følg oss på Twitter: @TPVision 
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For mer materiale og bilder:  

http://www.tpvision.com/image-library/ 

 

 

Innholdet i denne pressemeldingen er korrekt på publiseringstidspunktet, men kan endres uten varsel. Alle 
varemerker nevnt i denne pressemeldingen er sine respektive eieres eiendom. 

 

 

 

 


