Philips
Profesjonelle DJhodetelefoner

50 mm drivere / lukket bakside
Over øret
Fantastiske puter
Fullt sammenleggbare

Profesjonelle DJ-hodetelefoner
i samarbeid med Armin van Buuren
Armin van Buuren, som har vunnet konkurransen "Verdens beste DJ" fem ganger, har samarbeidet med
Philips for å gi deg A5-PRO-hodetelefonene. Hodetelefonene er utviklet med bakgrunn i hans
erfaringer, og for å kunne imøtekomme de høyeste kravene og standardene hos internasjonale DJ-er
og profesjonelle i industrien.
For DJ-er og lydeksperter
• Nøyaktig kildegjengivelse
• 50 mm drivere som er utviklet for en effektkapasitet på 3500 mW
• Førsteklasses lydisolering for bruk i støyfylte omgivelser
• Struktur med lukket bakside og superisolerende øreputer

A5PRO

Komfortable gjennom lange økter
• DJ monitoring med 90 graders dreibare øredeksler
• Komfortable og avtakbare øreputer som kan byttes
• Myk og behagelig hodebåndspolstring
Funksjonelt og slitesterkt
• Kan brettes sammen til kompakt form for enkel oppbevaring og transport
• Kabel på 1,3 m med spiralledning som kan forlenges til 4,7 m
• Hodebånd i stållegering med hengsler i aluminium for forbedret varighet
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Høydepunkter
50 mm drivere som håndterer 3500 mW

Utformingen med hard eloksert overflate og
robust men lett aluminiumstruktur, er den
perfekte følgesvennen som tåler alle aktive DJomgivelser.

Kan brettes sammen til kompakt form

Struktur med lukket bakside
System med lukket bakside stenger ute støy fra
omgivelsene
Spiralledning som kan forlenges til 4,7 m

Kraftige 50 mm neodymdrivere som er
utviklet for en effektkapasitet på 3500 mW,
uansett kilde. Selv ved avspilling med høyt
volum er lydgjengivelsen klar, dynamisk og
uten forvrengning.

DJ-hodetelefonene er utformet for å gi deg den
beste opplevelsen på farten, og kan slås
sammen slik at de er enkle å bære og
oppbevare. Den smarte designen og det
omhyggelige utvalget av komponenter gjør
delene i hodetelefonene enkle å bevege.

90 graders dreibare øredeksler
Mykt og behagelig hodebånd
Du kan nyte større bevegelsesfrihet med en
1,3 m lang kabel med en spiralledning som kan
forlenges til 4,7 m. Spiralen reduserer også
belastningen på deler som følge av at de blir
dratt i, samtidig som den gir ekstra lengde uten
rotet fra sammenviklede ledninger.
Komfortable øreputer
Disse hodetelefonene er utformet for
profesjonelle DJer. Hver av høretelefonene
kan roteres 90° – slik at du enkelt kan lytte på
ett øre mens du mikser spor. Dreiefunksjonen
er også nyttig når du lytter på vanlig måte, når
midlertidig oppmerksomhet må gis til lyder
utenfor hodetelefonene.

Den myke og polstrede hodebåndet gir
langvarig brukskomfort.
Nøyaktig kildegjengivelse
Lydgjengivelsen er tro mot den opprinnelige
kilden, slik at du får mer ut av musikken.

Hengselkonstruksjon i aluminium
Øretelefonmaterialene har blitt nøye utvalgt
for både lenger bærekomfort og forbedret
lydytelse. Deluxe-øreputene som puster, og
som er utformet for en optimal ergonomisk
tilpasning, danner også en forsegling som
bevarer basslyden og reduserer lyder fra
omgivelsene.

Philips A5-PRO kombinerer robust
konstruksjon med enestående passform.

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

Akustisk system: lukket
Frekvensområde: 10–24 000 Hz
Impedans: 16 Ohm
Magnettype: Neodym
Maksimal inngangseffekt: 3500 mW
Følsomhet: 105 dB
Høyttalerdiameter: 50 mm
Membran: PET

Tilkoblingsmuligheter
•
•
•
•

Kabeltilkobling: ensidig
Kabellengde: 1,3 m–4,7 m
Kontaktoverflate: gullbelagt
Kabeltype: Spiralledning

Mål, emballasje

•
•
•
•

EAN: 69 23410 72875 0
Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 24 x 11 cm
Bruttovekt: 0,9942 kg
Nettovekt: 0,5182 kg

•
•
•
•

Antallet produkter som følger med: 1
Emballasjetype: Kartong
Taravekt: 0,476 kg
Type hylleplassering: Begge

Ytre eske

•
•
•
•
•
•

Bruttovekt: 2,254 kg
GTIN: 1 69 23410 72875 7
Yttereske (L x B x H): 23,2 x 20,4 x 26 cm
Nettovekt: 1,0364 kg
Antall kundepakker: 2
Taravekt: 1,2176 kg

Produktmål

• Produktmål (B x H x D): 17,5 x 19,5 x 9 cm
• Vekt: 0,405 kg

Tilbehør

• Adapterkontakt: 3,5–6,3 millimeter
• Spiralledning
•
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