
 

 

Philips
Professionelle DJ-
hovedtelefoner

50mm drivere/lukket bagside
Over-ear
Ørepuder, der presser mod 
ørerne
Fuld sammenfoldning

A5PRO
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min van Buuren, der 5 gange er kåret som verdens bedste DJ, har arbejdet sammen med Philips 
 at give dig A5-PRO-hovedtelefonerne. På baggrund af hans erfaringer er A5 udviklet til at 

ødekomme de højeste standarder og krav til internationale DJs og branchens proffer.

Til DJs og professionelle lydfolk
• Kilde-nøjagtig lydgengivelse
• 50 mm drivere designet til 3000 mW-effekthåndtering
• Uovertruffen lydisolering til brug i støjende miljøer
• Lukket bagende-arkitektur med isolerende supraaurale puder

Behagelig også ved langvarig brug
• Ørekapsler, der kan drejes 90 grader til DJ-overvågning
• Aftagelige, udskifteligt og behagelige ørepuder
• Blød og behagelig polstring af hovedbøjlen

Funktionelle og holdbare
• Foldes sammen til en kompakt form, så den er nem at opbevare og transportere
• 1,3 m spiralledning, der kan trækkes ud til 4,7 m
• Aluminiumhængslet hovedbøjle af legeret stål, der giver øget holdbarhed

Perfekt DJ-tilbehør
• Udskiftelige puder i 3 størrelser, der passer til forskellig brug



 50 mm drivere, der kontrollerer 3500 
mW

50 mm neodymdrivere med høj effekt og 
designet til 3500mW-effekthåndtering – uanset 
lydkilden. Lydgengivelsen er klar, dynamisk og 
uden forvrængning, selv ved høj lydstyrke eller 
med høj lydindgang.

Ørekapsler, der kan drejes 90 grader

Ørekapslerne på disse hovedtelefoner er 
designet med henblik på den professionelle DJ 
og kan drejes 90° – til praktisk lytning med ét 
øre, mens du mixer sange. Drejefunktionen er 
også nyttig ved mere afslappet lytning, når du 
midlertidigt har brug for at kunne høre de 
omgivende lyde.

Aluminiumhængslet konstruktion

Philips A5-PRO kombinerer en robust 
konstruktion med en uovertruffen pasform. 
Med dens hårde anodiserede finish og robuste, 
men alligevel lette aluminiumsopbygning, 
fungerer den som den perfekte ledsager, der 
kan modstå et aktivt DJ-miljø.

Bagende-arkitektur
System med lukket bagside udelukker 
omgivende støj.

Spiralledningen kan trækkes ud til 4,7 m

Nyd en større bevægelsesfrihed med en 1,3 m 
lang spiralledning, der kan trækkes ud til 4,7 m. 
Spiralen reducerer også belastningen ved træk, 
samtidig med at du får ekstra udvidelse uden 
sammenfiltrede ledninger.

Bekvemme ørepuder

Øretelefonmaterialet er omhyggeligt udvalgt 
for at sikre komforten ved længere tids brug 
samt en forbedret lydkvalitet. De luksuriøse, 
åndbare ørepuder er udviklet med henblik på 
optimal ergonomisk pasform samt forsegling af 
baslyde og afvisning af omgivende støj.

Foldes sammen til en kompakt form

Dine DJ-hovedtelefoner, der er designet til at 
give dig den bedste oplevelse på farten, kan 
foldes sammen, så de er nemme at 
transportere og opbevare. Smart design og et 
omhyggeligt valg af komponenter, som f.eks. 
solide beslag, giver mulighed for at bevæge 
hovedtelefonens dele lettere.

Blød, behagelig hovedbøjle

Den bløde polstring af hovedbøjlen sikrer 
komforten ved længere tids brug.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: lukket
• Frekvenskurve: 10 - 24.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 3.500 mW
• Følsomhed: 105 dB
• Højttalerdiameter: 50 mm
• Membran: PET

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: enkeltsidet
• Kabellængde: 1,3-4,7 m
• Stik-finish: forgyldt
• Kabeltype: Spiralkabel

Emballagens mål
• EAN: 69 23410 72875 0
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 24 x 11 cm
• Bruttovægt: 0,9942 kg
• Nettovægt: 0,5182 kg

• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,476 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,254 kg
• GTIN: 1 69 23410 72875 7
• Ydre indpakning (L x B x H): 23,2 x 20,4 x 26 cm
• Nettovægt: 1,0364 kg
• Antal forbrugeremballager: 2
• Taravægt: 1,2176 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 17,5 x 19,5 x 9 cm
• Vægt: 0,405 kg

Tilbehør
• Adapterstik: 3,5 - 6,3 mm
• Spiralkabel
•
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