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Professionelle DJ-hovedtelefoner

On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning

A1PRO
Professionelle DJ-hovedtelefoner

i samarbejde med Armin van Buuren
A1PRO-hovedtelefonerne, der er skabt i samarbejde med Armin van Buuren, som 5 
gange er kåret til verdens bedste DJ, er som skabt til et liv med elektronisk musik. På farten 
eller ved mixerpulten giver disse hovedtelefoner kraft og dynamik til alle melodier.

Til DJs og professionelle lydfolk
• Kilde-nøjagtig lyd med en oplevelse af musikken, som var du med ved indspilningen
• 40 mm, 2500 mW drivere sikrer musik uden forvrængning
• Fremragende lydisolering til brug i omgivelser med meget støj
• Lukket bagende og støjisolerende ørekapsler, der giver total lydisolering

Behagelig også ved langvarig brug
• Drejelige arme i begge sider, som giver mulighed for lytning i ét øre ad gangen
• Aftagelige, udskifteligt og behagelige ørepuder
• Blød og behagelig polstring af hovedbøjlen

Funktionelle og holdbare
• Fladt foldedesign, der gør opbevaringen og brugen lettere
• Spiralledningen kan trækkes ud til 1,8 m og give større bevægelsesfrihed
• TR90-hovedbøjle, fremstillet af nylon, med en uovertruffen holdbarhed

Perfekt DJ-tilbehør
• Udskiftelige puder



 40 mm drivere, der kontrollerer 2500 
mW

40 mm neodymdrivere med høj effekt og designet til 
2500 mW effekt leverer klar, dynamisk musik uden 
forvrængning, selv ved høj lydstyrke eller med høj 
lydindgang.

Design med lukket bagende

Arkitekturen med lukket bagende giver optimal bas 
og lader dig lytte til musikken, så højt som du vil, 
uden at slippe lyden ud, mens de omsluttede 
ørekapsler forsegler mellemrummet mellem ørerne 
og hovedtelefonerne og giver suveræn lydisolering.

Spiralledningen kan trækkes ud til 1,8 m
Nyd en større bevægelsesfrihed med en 1,4 m lang 
spiralledning, der kan trækkes ud til 1,8 m. Spiralen 
reducerer også belastningen ved træk, samtidig med 

at du får ekstra udvidelse uden sammenfiltrede 
ledninger.

Uovertruffen lydisolation
Bløde forseglingspuder afskærmer dine ører mod 
omverdenen, så du kan fokusere på rytmen uden at 
blive forstyrret.

Fladt foldedesign
Dine professionelle DJ-hovedtelefoner fra Philips, 
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.

Udskiftelige puder

Ørepuder med bajonetfatning kan nemt drejes og 
klikkes på plads med samme sikre mekanisme som en 
kameralinse. De bløde ørepuder giver komfort ved 
langvarig brug.

Kilde-nøjagtig lyd
En kilde-nøjagtig lydgengivelse viderebringer lyden, 
som den blev optaget i lydstudiet, uden forvrængning 
eller ændring, så lyden, du hører, er i original kvalitet.

TR90-hovedbøjle, fremstillet af nylon
TR90-hovedbøjle, fremstillet af nylon, med en 
uovertruffen holdbarhed
A1PRO/00

Specifikationer
Lyd
• Akustisk konstruktion: lukket
• Frekvenskurve: 13 - 23.000 Hz
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 2500 mW
• Membran: PET
• Forvrængning: < 0,5 %
• Impedans: 16 ohm
• Følsomhed: 108 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: enkeltsidet

Emballagens mål
• EAN: 69 23410 72870 5
• Mål på emballage (B x H x D): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
• Bruttovægt: 0,3995 kg
• Nettovægt: 0,2385 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,161 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,39 kg
• GTIN: 1 69 23410 72870 2
• Ydre indpakning (L x B x H): 22 x 19 x 24 cm
• Nettovægt: 0,7155 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,6745 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 16 x 17,5 x 5 cm
• Vægt: 0,2385 kg
•

* 72 mm udskiftelige ørepuder sælges separat på shop.philips.com og 
armadashop.com
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