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Ammattitason DJ-kuulokkeet
Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kokoontaitettavat

A1PRO
Ammatti-DJ:n kuulokkeet

Suunniteltu yhteistyössä Armin van Buurenin kanssa
A1PRO-kuulokkeet on suunniteltu yhteistyössä viisi kertaa maailman parhaaksi valitun DJ:n 
Armin van Buurenin kanssa elektronisen musiikin täyttämään elämään. Nämä kuulokkeet 
tuovat lisätehoa ja sykettä jokaiseen säveleen, olitpa sitten liikkeellä tai miksauspöydän ääressä.

DJ- ja äänentoistoammattilaisille
• Tarkasti alkuperäistä vastaava ääni takaa musiikkinautinnon
• 40 mm:n ja 2500 mW:n kaiutinelementit takaavat häiriöttömän musiikin
• Erinomainen äänieristys äänekkäisiin ympäristöihin
• Suljetut ja ääntä eristävät korvatyynyt vaimentavat taustamelun tehokkaasti

Miellyttävät pitkäaikaisessakin käytössä
• Kääntyvät varret kummallakin puolella mahdollistavat kuuntelun yhdellä korvalla
• Irrotettavat, vaihdettavat ja miellyttävät korvatyynyt
• Pehmeät, miellyttävät kuulokesankatyynyt

Kätevät ja kestävät
• Kokoontaitettava malli helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista
• 1,8-metrisellä kierrejohdolla lisää liikkumavapautta
• TR90-nailonista tehty kuulokesanka on erittäin kestävä

Ihanteelliset lisävarusteet DJ-käyttöön
• Vaihdettavat tyynyt



 40 mm:n kaiutinelementit, joissa 2500 
mW:n teho

Tehokkaat 40 mm:n ja 2500 mW:n 
neodyymielementit tuottavat selkeän äänen ja 
dynaamisen ja häiriöttömän musiikin myös suurilla 
äänenvoimakkuuksilla tai äänitulotehoilla.

Suljettu malli

Suljettu malli maksimoi basson ja estää äänen 
kuulumisen ulkopuolelle kovillakaan 
äänenvoimakkuuksilla. Supra-aural-korvatyynyt 
peittävät korvien ja kuulokkeiden välisen raon ja 
eristävät äänet ainutlaatuisesti.

Kierrejohdolla on pituutta 1,8 m
Nauti vapaammista liikeradoista 1,4-metrisen 
kaapelin ansiosta, jonka pituus kierreosan kanssa on 

enimmillään 1,8 m. Kierrekaapeli myös pienentää 
vetämisen aiheuttamaa rasitusta ja mahdollistaa 
lisäpituuden ilman toisiinsa kietoutunutta 
johtosotkua.

Erinomainen äänieristys
Pehmeät korvatyynyt eristävät ympäristön äänet, 
joten voit keskittyä rytmiin ilman häiriöitä.

Kokoontaitettava malli
Philipsin ammattitason DJ-kuulokkeet voi taittaa 
kokoon, jolloin niiden kuljettaminen ja säilyttäminen 
on helppoa. Älykkään muotoilun ja tarkkaan 
valittujen osien, kuten laadukkaiden saranoiden, 
ansiosta kuulokkeita kaikkine osineen on helppo 
käsitellä.

Vaihdettavat tyynyt

Korvatyynyissä on bajonettikiinnitys: ne kierretään ja 
napsautetaan paikoilleen samalla tavalla kuin kameran 
objektiivi. Pehmeät, korvan peittävät tyynyt tuntuvat 
mukavilta pitkässäkin käytössä.

Tarkasti alkuperäistä vastaava ääni
Tarkasti alkuperäistä vastaava ääni kuulostaa samalta 
kuin äänitystilanteessa. Siinä ei ole häiriöitä tai 
vääristymiä vaan kuulemasi ääni vastaa alkuperäistä.

TR90-nailonista tehty kuulokesanka
TR90-nailonista tehty kuulokesanka on erittäin 
kestävä
A1PRO/00

Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: suljettu
• Taajuusvaste: 13–23 000 Hz
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 2500 mW
• Kalvo: PET
• Vääristymä: <0,5 %
• Impedanssi: 16 ohmia
• Herkkyys: 108 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: yksipuolinen

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 23410 72870 5
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
• Kokonaispaino: 0,3995 kg
• Nettopaino: 0,2385 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,161 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,39 kg
• GTIN: 1 69 23410 72870 2
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 22 x 19 x 24 cm
• Nettopaino: 0,7155 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,6745 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 16 x 17,5 x 5 cm
• Paino: 0,2385 kg
•

* 72 mm:n vaihdettavat korvatyynyt ostettavissa erikseen osoitteissa 
shop.philips.com ja armadashop.com
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