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A1PRO
Professionella DJ-hörlurar

i samarbete med Armin van Buuren
A1PRO-hörlurarna har skapats i samarbete med den 5-faldiga vinnaren av priset för världens 
bästa DJ, Armin van Buuren, och är till för det elektroniska musiklivet. Vare sig du är på språng 
eller vid mixerbordet kommer hörlurarna att öka kraften och känslan i varje ton.

För DJ:ar och ljudexperter
• Källtroget ljud för en ljudupplevelse som gör rättvisa åt inspelningen
• 40 mm-element som klarar 2 500 mW garanterar störningsfri musik
• Utmärkt ljudisolering för användning i bullrig miljö
• Sluten baksida och isolerande luftkuddar som ger total ljudisolering

Bekväma under långa användningstillfällen
• Dubbelsidiga roterande armar för lyssning i ena örat
• Löstagbara, utbytbara och bekväma öronkuddar
• Mjukt, bekvämt huvudband med vaddering

Funktionella och hållbara
• Platt vikbar design så att de är enkla att förvara och bära med sig
• Spiralsladden kan dras ut till 1,8 m för större rörelsefrihet
• TR90-huvudbandet i nylon har enastående hållbarhet

Perfekta DJ-tillbehör
• Utbytbara kuddar



 40 mm-element som klarar 2 500 mW

Högeffektiva neodymelement på 40 mm, 
konstruerade för 2 500 mW ger klar, dynamisk och 
störningsfri musik även med hög volym och hög 
ljudingångseffekt.

Utformning med sluten baksida

Den slutna baksidan maximerar basen och gör att du 
kan lyssna på din musik så högt du vill utan läckage, 
och supra-öronkuddarna sluter tätt mellan öronen 
och hörlurarna så att du får överlägsen ljudisolering.

Spiralsladden kan dras ut till 1,8 m
Du kan njuta av större frihet när du har en 1,4 m lång 
kabel med en ihoprullad del som kan sträckas ut till 
1,8 m. Rullen gör också att det blir mindre slitage på 

delar eftersom du drar i dem mindre, och samtidigt 
blir det mindre trassel trots att sladden är så lång.

Utmärkt ljudisolering
Mjuka förslutningskuddar isolerar öronen från 
världen utanför så att du kan fokusera på rytmen 
utan att bli störd.

Platt vikbar design
Philips professionella DJ-hörlurar ger dig en 
fantastisk upplevelse när du är i farten eftersom de 
enkelt kan fällas ihop och flyttas. Den smarta 
designen och det genomtänkta komponenturvalet, 
t.ex. de praktiska gångjärnen, gör att hörlurarna är 
enkla att hantera.

Utbytbara kuddar

De bajonettformade öronkuddarna kan enkelt vridas 
och klickas på plats likt ett kameraobjektivs säkra 
mekanism. De mjuka öronkuddarna i är bekväma att 
bära under en längre tid.

Källtroget ljud
Källtrogen ljudåtergivning ger dig ljud som motsvarar 
det i inspelningsstudion, utan distorsion eller 
förändring – det är själva originalljudet du hör.

TR90-huvudband i nylon
TR90-huvudbandet i nylon har enastående hållbarhet
A1PRO/00

Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: stängd
• Frekvensåtergivning: 13–23 000 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 2 500 mW
• Membran: PET
• Distorsion: <0,5 %
• Impedans: 16 ohm
• Känslighet: 108 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: enkelsidig

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 72870 5
• Förpackningens mått (B x H x D): 

16,8 x 23,2 x 6,5 cm
• Bruttovikt: 0,3995 kg
• Nettovikt: 0,2385 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,161 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,39 kg
• GTIN: 1 69 23410 72870 2
• Yttre kartong (L x B x H): 22 x 19 x 24 cm
• Nettovikt: 0,7155 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,6745 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 16 x 17,5 x 5 cm
• Vikt: 0,2385 kg
•

* Utbytbara öronkuddar på 72 mm säljs separat på shop.philips.com 
och armadashop.com
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