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A1PRO
Profesjonelle DJ-hodetelefoner

i samarbeid med Armin van Buuren
A1PRO-hodetelefonene er skapt i samarbeid med Armin van Buuren, fem ganger vinner 
av verdens beste DJ-prisen, og er laget for et liv innen elektronisk musikk. Disse 
hodetelefonene tilfører kraft og puls til hver eneste låt.

For DJ-er og lydeksperter
• Nøyaktig gjengivelse av lyden, slik at du kan glede deg over den innspilte musikken
• Drivere på 40 mm og med 2500 mW sørger for musikk uten forvrengning
• Førsteklasses lydisolering for bruk i omgivelser med mye støy
• Lukket bakside og isolerende puter for total lydisolering

Komfortable gjennom lange økter
• Tosidig roterende armer for enkel bruk på øret
• Komfortable og avtakbare øreputer som kan byttes
• Myk og behagelig hodebåndspolstring

Funksjonelt og slitesterkt
• Sammenleggbare for enkel oppbevaring og transportering
• Spiralledning strekkes til 1,8 m for større bevegelsesfrihet
• TR90-hodebånd laget av nylon for enestående slitestyrke

Ideelt DJ-tilbehør
• Øreputer som kan byttes



 40mm drivere som håndterer 2500mW

Kraftige 40mm neodymdrivere som er konstruert 
for en effekt på 2500mW gir klar, dynamisk og 
forvrengningsfri musikk selv med høyt volum eller 
med høy lydinngangseffekt.

Design med lukket bakside

Byggemåten med lukket bakside maksimerer bassen 
og gjør at du kan lytte til musikken så høyt du vil uten 
lydlekkasje, mens fantastiske øreputer forsegler 
mellomrommet mellom ørene og hodetelefonen slik 
at du opplever førsteklasses lydisolasjon.

Spiralledning utvides til 1,8 m
Du kan nyte større bevegelsesfrihet med en 1,4 m 
lang kabel med en spiralledning som kan forlenges til 
1,8 m. Spiralen reduserer også belastning på grunn av 

strekking, samtidig som den gir ekstra lengde uten 
ledningrot.

Utmerket lydisolering
Myke og isolerende øreputer isolerer ørene fra 
omverdenen, slik at du kan fokusere på rytmen uten 
forstyrrelser.

Sammenleggbar design
De profesjonelle DJ-hodetelefonene fra Philips er 
utformet for å gi deg den beste opplevelsen på farten, 
og de kan legges sammen slik at de er enkle å bære 
og oppbevare. Den smarte designen og det 
omhyggelige utvalget av komponenter, som hardføre 
hengsler, gjør at delene i hodetelefonen er enkle å 
bevege.

Øreputer som kan byttes

Øreputer du enkelt kan montere ved å vri og klikke 
dem på plass med den samme sikre mekanismen som 
på en kameralinse. De myke øreputene gir langvarig 
brukskomfort.

Nøyaktig kildegjengivelse
Nøyaktig gjengivelse gir deg lyden slik den ble 
innspilt, uten forvrengning eller endringer, slik at 
lyden du hører er tro mot den opprinnelige 
musikken.

TR90-hodebånd laget av nylon
TR90-hodebånd laget av nylon for enestående 
slitestyrke
A1PRO/00

Spesifikasjoner
Lyd
• Akustisk system: lukket
• Frekvensområde: 13–23 000 Hz
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 2500 mW
• Membran: PET
• Forvrengning: < 0,5%
• Impedans: 16 ohm
• Følsomhet: 108 dB
• Høyttalerdiameter: 40 millimeter
• Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: ensidig

Mål, emballasje
• EAN: 69 23410 72870 5
• Emballasjemål (B x H x D): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
• Bruttovekt: 0,3995 kg
• Nettovekt: 0,2385 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,161 kg
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• Bruttovekt: 1,39 kg
• GTIN: 1 69 23410 72870 2
• Yttereske (L x B x H): 22 x 19 x 24 cm
• Nettovekt: 0,7155 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 0,6745 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 16 x 17,5 x 5 cm
• Vekt: 0,2385 kg
•

* Utskiftbare øreputer på 72mm selges separat på shop.philips.com og 
armadashop.com
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