
 

 

Philips
Profesjonalne słuchawki 
dla DJ-ów

Profesjonalne słuchawki dla DJ-

ów

Nauszne
Miękkie poduszki
Składane

A1PRO
Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów

we współpracy z Arminem van Buurenem
Stworzone we współpracy z Arminem van Buurenem, 5-krotnym zdobywcą nagrody World’s 
Best DJ, słuchawki A1PRO przeznaczone są do muzyki elektronicznej. W podróży lub przy 
stole mikserskim słuchawki te dodają każdemu dźwiękowi wyrazistości i dynamiki.

Dla DJ-ów i osób zawodowo zajmujących się dźwiękiem
• Wierne odwzorowanie dźwięku — dźwięk jak podczas nagrania
• 40-milimetrowe przetworniki 2500 mW zapewniają wolny od zniekształceń dźwięk
• Doskonała izolacja dźwięku przydatna w głośnym otoczeniu
• Zamknięta konstrukcja i poduszki nauszne zapewniają całkowitą izolację dźwięku

Wygoda podczas długiego użytkowania
• Dwustronne obrotowe ramiona umożliwiają odsłuch na jednym uchu
• Wygodne, odłączane i wymienne poduszki
• Miękki, wygodny, amortyzowany pałąk na głowę

Funkcjonalność i trwałość
• Składana na płasko konstrukcja ułatwia przechowywanie i przenoszenie
• Spiralny przewód o maksymalnej długości 1,8 m zapewnia większą swobodę poruszania się
• Pałąk wykonany z nylonu TR90 zapewnia wyjątkową trwałość

Doskonałe akcesoria dla DJ-ów
• Wymienne poduszki



 40-milimetrowe przetworniki 2500 mW

40-milimetrowe przetworniki neodymowe o 
wysokiej mocy obsługują moc 2500 mW i 
dostarczają czysty, dynamiczny i wolny od zakłóceń 
dźwięk — nawet przy wysokich poziomach głośności 
i dużej mocy sygnału wejściowego.

Zamknięta konstrukcja

Zamknięta konstrukcja wzmacnia basy i umożliwia 
słuchanie muzyki tak głośno, jak lubisz, bez 
„wyciekania” dźwięku. Poduszki nauszne zakrywają 
ucho i uszczelniają przerwę między nim a słuchawką, 
zapewniając doskonałą izolację dźwięku.

Spiralny przewód o maksymalnej 
długości 1,8 m
Przewód o długości 1,4 m z częścią spiralną 
pozwalającą na wydłużenie go do 1,8 m zapewnia 
maksymalną swobodę ruchu. Element spiralny 
zmniejsza również naprężenia spowodowane przez 

ciągnięcie oraz pozwala uniknąć plątaniny 
przewodów.

Doskonała izolacja dźwięku
Miękkie poduszki izolujące hałas otoczenia pozwalają 
w pełni skupić się na brzmieniu w każdej sytuacji.

Składana na płasko konstrukcja
Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów firmy Philips 
zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić jak 
najwyższy komfort użytkowania poza domem. 
Możliwość złożenia ułatwia transport i 
przechowywanie, a przemyślana konstrukcja i 
starannie dobrane elementy (takie jak solidne 
zawiasy) umożliwiają wygodne i bezpieczne 
manewrowanie.

Wymienne poduszki

Mocowanie bagnetowe umożliwia łatwe odkręcanie 
poduszek nausznych i montowanie ich w sposób 
analogiczny do obiektywu aparatu fotograficznego. 
Miękkie poduszki zapewniają wysoki komfort 
podczas długiego użytkowania.

Wierne odwzorowanie dźwięku
Wierne odwzorowanie dźwięku pozwala uzyskać 
taki dźwięk jak podczas nagrania w studio, bez 
zakłóceń i zmian. Dzięki temu słyszany dźwięk jest 
wierny oryginalnemu nagraniu.

Pałąk wykonany z nylonu TR90
Pałąk wykonany z nylonu TR90 zapewnia wyjątkową 
trwałość
A1PRO/00

Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Pasmo przenoszenia: 13–23 000 Hz
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 2500 mW
• Membrana: Tworzywo PET
• Zniekształcenia: < 0,5%
• Impedancja: 16 om
• Czułość: 108 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: jednostronne

Wymiary opakowania
• EAN: 69 23410 72870 5
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

16,8 x 23,2 x 6,5 cm
• Waga brutto: 0,3995 kg
• Waga netto: 0,2385 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,161 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,39 kg
• GTIN: 1 69 23410 72870 2
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22 x 19 x 24 cm
• Waga netto: 0,7155 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,6745 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

16 x 17,5 x 5 cm
• Waga: 0,2385 kg
•

* Wymienne poduszki nauszne 72 mm do nabycia osobno na stronach 
internetowych shop.philips.com i armadashop.com
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