
 

 

Philips
Ammattitason DJ-
kuulokkeet

50 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Supra-aural-korvatyynyt
Kokoontaitettava

A5PRO
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mmatti-DJ:n kuulokkeet
unniteltu yhteistyössä Armin van Buurenin kanssa

si kertaa maailman parhaan DJ:n tittelin voittanut Armin van Buuren on antanut 
antuntemuksensa Philipsin käyttöön A5-PRO-kuulokkeiden suunnittelussa. Hänen DJ-
kemuksensa ansiosta A5 täyttää alan ammattilaisten korkeimmat standardit ja vaatimukset.

DJ- ja äänentoistoammattilaisille
• Tarkasti alkuperäistä vastaava äänentoisto
• 50 mm:n kaiutinelementit takaavat 3 500 mW:n tehonkeston
• Erinomaista äänieristystä äänekkäisiin ympäristöihin
• Suljettu kotelon rakenne ja eristävät supra-auraaliset pehmustetyynyt

Miellyttävät pitkäaikaisessakin käytössä
• 90 astetta kääntyvät DJ-tyyliset korvakuvut
• Irrotettavat, vaihdettavat ja miellyttävät korvatyynyt
• Pehmeät, miellyttävät kuulokesankatyynyt

Kätevät ja kestävät
• Taitettavuus helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista
• 1,3 metrin pituinen kaapeli, jonka pituus kierreosan kanssa on enimmillään 4,7 m
• Alumiiniseoksesta valmistetut saranat ja teräksinen kuulokesanka parantavat kestävyyttä

Ihanteelliset lisävarusteet DJ-käyttöön
• 3 erikokoista, vaihdettavaa tyynyä soveltuvat erilaisiin käyttötarpeisiin



 50 mm:n kaiutinelementit, joissa 3 500 
mW:n teho

Tehokkaat 50 mm:n neodyymielementit 
takaavat 3 500 mW:n tehonkeston, olipa 
äänilähde mikä tahansa. Äänentoisto säilyy 
selkeänä, dynaamisena ja häiriöttömänä 
suurillakin äänenvoimakkuuksilla tai 
äänitulotehoilla.

90 astetta kääntyvät korvakuvut

Ammatti-DJ:lle suunniteltujen kuulokkeiden 
korvakappaleet kääntyvät 90 astetta 
mahdollistaen kuuntelemisen ja kappaleiden 
miksaamisen samaan aikaan. 
Kääntymisominaisuudesta on iloa myös vapaa-
ajan käytössä silloin, kun ympäristön äänet 
vaativat väliaikaista huomiota.

Alumiininen saranajärjestelmä

Philips A5-PRO -kuulokkeissa yhdistyvät 
tukeva rakenne ja erinomainen istuvuus. Kovan 
eloksointiviimeistelyn ja tukevan, mutta kevyen 
alumiinirakenteen ansiosta nämä kuulokkeet 
soveltuvat täydellisesti ammattitason DJ:n 
tarpeisiin.

Suljettu kotelon rakenne
Suljettu järjestelmä häivyttää ympäristön äänet.

Kierrekaapeli pituus on enimmillään 
jopa 4,7 m

Nauti vapaammista liikeradoista 1,3-metrisen 
kaapelin ansiosta, jonka pituus kierreosan 
kanssa on enimmillään 4,7 m. Kierrekaapeli 
myös pienentää vetämisestä osille aiheutuvaa 

rasitusta, sillä se mahdollistaa lisäpituuden 
ilman toisiinsa kietoutunutta johtosotkua.

Miellyttävät korvatyynyt

Kuulokkeiden materiaalit on valittu 
huolellisesti, jotta kuulokkeet olisivat mukavat 
pitkään ja äänentoisto tehostuisi. Hengittävät 
Deluxe-korvatyynyt on suunniteltu takamaan 
ergonomisen käyttömukavuuden, eivätkä ne 
päästä bassoääniä karkuun tai ympäristön ääniä 
sisään.

Taittuu litteäksi

DJ-kuulokkeet on suunniteltu antamaan paras 
käyttökokemus liikkeellä ollessasi, ja niinpä ne 
voidaan taittaa kokoon ja kuljettaa ja säilyttää 
helposti. Älykkään muotoilun ja tarkkaan 
valittujen osien, esimerkiksi huolellisesti 
koottujen saranoiden, ansiosta kuulokkeita 
kaikkine osineen on helppo käsitellä.
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Kohokohdat
Ammattitason DJ-kuulokkeet
50 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Supra-aural-korvatyynyt, Kokoontaitettava
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: suljettu
• Taajuusvaste: 10–24,000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 3500 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 50 mm
• Kalvo: PET

Liitännät
• Johtoliitäntä: yksipuolinen
• Johdon pituus: 1,3 m–4,7 m
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johtotyyppi: Kierrekaapeli

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 23410 72875 0
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 24 x 11 cm
• Kokonaispaino: 0,9942 kg
• Nettopaino: 0,5182 kg

• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,476 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,254 kg
• GTIN: 1 69 23410 72875 7
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 23,2 x 20,4 x 26 cm
• Nettopaino: 1,0364 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 2
• Taara: 1,2176 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 17,5 x 19,5 x 9 cm
• Paino: 0,405 kg

Lisätarvikkeet
• Sovitinpistoke: 3,5–6,3 mm
• Kierrekaapeli
•
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Tekniset tiedot
Ammattitason DJ-kuulokkeet
50 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Supra-aural-korvatyynyt, Kokoontaitettava
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