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A1PRO
Auscultadores estilo DJ profissionais

em colaboração com Armin van Buuren
Criados em colaboração com Armin van Buuren, galardoado 5 vezes com o título de Melhor DJ do 

Mundo, os auscultados A1PRO foram concebidos para o mundo da música electrónica. Em movimento 

ou junto à mesa de mistura, estes auscultadores adicionam potência e vivacidade a todas as músicas.

Para DJs e profissionais de áudio
• Som fiel à fonte para desfrutar da música tal como esta foi gravada
• Os diafragmas de 40 mm e 2500 mW asseguram música sem distorções
• Excelente isolamento de som para utilizar em ambientes com muito ruído
• Protecções isoladas com design posterior fechado para um total isolamento de som

Confortáveis para sessões prolongadas
• Braços rotativos de dupla face para controlo com um só ouvido
• Protecções para os ouvidos amovíveis, substituíveis e confortáveis
• Aro para a cabeça almofadado confortável e macio

Funcionais e duradouros
• Design dobrável para arrumação e transporte fáceis
• O cabo retráctil estende-se até 1,8 m para maior liberdade de movimentos
• Aro para a cabeça TR90 fabricado em nylon para uma duração excepcional

Acessórios ideais para DJ
• Protecções almofadadas substituíveis



 Diafragmas de 40 mm com controlo de 
2500 mW

Os diafragmas em neodímio de 40 mm com potência 
elevada e concebidos para 2500 mW de potência 
oferecem uma música nítida, dinâmica e sem 
distorções mesmo a volumes elevados ou com alta 
potência de entrada de áudio.

Design posterior fechado

A arquitectura posterior fechada maximiza os graves 
e ajuda-o a ouvir a sua música ao volume que desejar 
sem fugas, enquanto as protecções que assentam 
sobre as orelhas selam o espaço entre os seus 
ouvidos e os auscultadores para um isolamento de 
som superior.

O cabo retráctil aumenta até 1,8 m
Desfrute de uma maior liberdade de movimentos 
com um cabo de 1,4 m com uma secção enrolada 
que pode aumentar até 1,8 m. O enrolamento do 
cabo também reduz a tensão sobre as peças causada 

pela tracção, enquanto proporciona uma extensão 
extra sem a desarrumação de cabos emaranhados.

Excelente isolamento sonoro
Protecções com isolamento macias isolam os seus 
ouvidos do mundo exterior, para se poder 
concentrar no ritmo sem distracções.

Design dobrável
Concebidos para lhe proporcionar a melhor 
experiência em movimento, os seus auscultadores 
estilo DJ profissionais da Philips podem ser dobrados 
para uma portabilidade perfeita e uma arrumação 
fácil. O design inteligente e a selecção cuidadosa dos 
componentes, como articulações robustas, 
permitem que as peças dos auscultadores sejam 
manuseadas com facilidade.

Protecções almofadadas substituíveis

As protecções dos ouvidos com encaixe de baioneta 
rodam e encaixam na sua posição com o mesmo 
mecanismo seguro que a lente de uma máquina 
fotográfica. As protecções das orelhas macias 
proporcionam um conforto de utilização 
prolongado.

Som fiel à fonte
A reprodução de som fiel à fonte proporciona-lhe 
um som tal como este foi gravado no estúdio, sem 
distorção ou alteração, para que o som que ouve seja 
fiel ao original.

Aro para a cabeça TR90 fabricado em 
nylon
Aro para a cabeça TR90 fabricado em nylon para 
uma duração excepcional
A1PRO/00

Especificações
Som
• Sistema acústico: Fechado
• Frequência de resposta: 13 - 23 000 Hz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 2500 mW
• Diafragma: PET
• Distorção: < 0,5%
• Impedância: 16 ohms
• Sensibilidade: 108 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: um lado

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 72870 5
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

16,8 x 23,2 x 6,5 cm
• Peso bruto: 0,3995 kg
• Peso líquido: 0,2385 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,161 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,39 kg
• GTIN: 1 69 23410 72870 2
• Embalagem exterior (C x L x A): 22 x 19 x 24 cm
• Peso líquido: 0,7155 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,6745 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16 x 17,5 x 5 cm
• Peso: 0,2385 kg
•

* Protecções dos ouvidos de 72 mm substituíveis vendidas em 
separado em shop.philips.com e armadashop.com
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