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Profesyonel DJ kulaklıkları
Kulak üstü
Yumușak kulak yastıkları
Düz katlama

A1PRO
Profesyonel DJ Kulaklıkları

Armin van Buuren ile işbirliği yapılarak geliştirildi
5 kez dünyanın en iyi DJ'i ödülünü kazanan Armin van Buuren ile birlikte geliştirilen 
A1PRO kulaklık, elektronik müzik için tasarlandı. Bu kulaklık, hareket halindeyken veya 
miks masasının başındayken her notaya güç ve canlılık katar.

DJ'ler ve ses profesyonelleri için
• Müziği kaydedildiği gibi dinleyebilmek için kaynağı doğru aktaran ses
• 40 mm, 2500 mW sürücüler müziğinizi bozulma olmadan dinlemenizi sağlar
• Gürültülü ortamlarda kullanım için mükemmel ses yalıtımı
• Tam ses yalıtımı için arkası kapalı tasarım ve yalıtımlı yastıklar

Uzun süreli kullanım için rahattır
• Tek kulakla izleme için çift taraflı dönen kollar
• Çıkarılabilen, değiștirilebilen ve rahat kulak tamponları
• Yumușak, rahat baș bandı tamponu

İșlevsel ve dayanıklı
• Kolay saklama ve tașıma için düz katlanabilen tasarım
• Sarmal kablo daha fazla hareket özgürlüğü için 1,8 metreye kadar uzayabilir
• Olağanüstü dayanıklılık için TR90 naylondan üretilen baș bandı

İdeal DJ aksesuarları
• Değiștirilebilen tamponlar



 40 mm sürücüler 2500 mW güç 
kullanımı sağlar

2500 mW güç kullanımı için tasarlanan güçlü 40 mm 
neodimyum sürücüler, yüksek ses düzeyleri veya 
yüksek ses giriș gücünde bile net, dinamik ve 
bozulmayan sesle müzik dinlersiniz.

Kapalı arka tasarım

Arkası kapalı tasarım, bası en üst seviyeye çıkarır ve 
müziğinizi ses kaybı olmadan istediğiniz yükseklikte 
dinlemenizi sağlar. Yüksek hassasiyete sahip yastıklar 
üstün ses yalıtımı için kulak ve baș bandı arasındaki 
boșluğu doldurur.

Sarmal kablo 1,8 metreye kadar 
uzayabilir
Sarmal bölümün açılmasıyla 1,8 metreye ulașabilen 
1,4 m uzunluğunda kablonun sağladığı daha fazla 
hareket özgürlüğünün keyfini çıkarın. Sarmal tasarım 

ayrıca bileșenler üzerindeki çekme kaynaklı gerilimi 
azaltır ve kablo karmașası olmadan daha fazla kablo 
uzunluğu sağlar.

Mükemmel ses yalıtımı
Yumușak kulak tamponları kulaklarınızı dıș dünyadan 
ayırarak, dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan müziğe 
odaklanmanızı sağlar.

Düz katlanabilen tasarım
Hareket halindeyken en iyi deneyimi yașayabilmeniz 
için tasarlanan Philips profesyonel DJ kulaklığınız, 
mükemmel tașınabilirlik ve kolay saklama için 
katlanarak kaldırılabilir. Akıllı tasarım ve üstün kaliteli 
menteșeler gibi bileșenlerin dikkatli seçilmesi kulaklık 
bileșenlerinin kolayca hareket edebilmesini sağlar.

Değiștirilebilen tamponlar

Pimle monte edilen tamponlar kamera lenslerindeki 
mekanizmayla aynı șekilde kolayca dönerek yerine 
oturur. Yumușak kulak tamponları uzun süreli 
kullanım sağlar.

Kaynağı doğru aktaran ses
Kaynağı doğru aktaran ses üretimi, sesi bozulma ve 
değișiklik olmadan, stüdyoda kaydedilen haliyle 
yeniden üreterek duyduğunuz sesin orijinaliyle aynı 
olmasını sağlar.

TR90 naylondan üretilen baș bandı
Olağanüstü dayanıklılık için TR90 naylondan üretilen 
baș bandı
A1PRO/00

Teknik Özellikler
Ses
• Akustik sistem: kapalı
• Frekans tepkisi: 13 - 23.000 Hz
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 2500 mW
• Diyafram: PET
• Bozulma: < %0,5
• Empedans: 16 ohm
• Hassasiyet: 108 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Tip: Dinamik

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: tek taraflı

Ambalaj boyutları
• EAN: 69 23410 72870 5
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

16,8 x 23,2 x 6,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,3995 kg
• Net ağırlık: 0,2385 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,161 kg
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 1,39 kg
• GTIN: 1 69 23410 72870 2
• Dıș karton (L x G x Y): 22 x 19 x 24 cm
• Net ağırlık: 0,7155 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,6745 kg

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 16 x 17,5 x 5 cm
• Ağırlık: 0,2385 kg
•

* 72 mm değiștirilebilen kulak tamponları ayrı olarak shop.philips.com 
ve armadashop.com adreslerinden satılır
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