
 

 

Philips
Profesjonalne słuchawki 
dla DJ-ów

Przetworniki 50 mm / zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Poduszki zakrywające ucho
W pełni składane
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e współpracy z Arminem van Buurenem
rotny zdobywca nagrody World’s Best DJ Armin van Buuren współpracował z firmą Philips podczas 

orzenia słuchawek A5-PRO. Dzięki doświadczeniu Armina słuchawki A5 zostały tak skonstruowane, 

y spełniać najwyższe standardy i oczekiwania DJ-ów z całego świata i profesjonalistów z tej branży.

Dla DJ-ów i osób zawodowo zajmujących się dźwiękiem
• Wierne odwzorowanie dźwięku źródłowego
• 50-milimetrowe przetworniki obsługujące moc 3500 mW
• Doskonała izolacja dźwięku przydatna w głośnym otoczeniu
• Zamknięta konstrukcja z izolującymi dźwięk poduszkami nausznymi zakrywającymi ucho

Wygoda podczas długiego użytkowania
• Elementy nauszne obracane o 90° zapewnią wygodny odsłuch każdemu DJ-owi
• Wygodne, odłączane i wymienne poduszki
• Miękki, wygodny, amortyzowany pałąk na głowę

Funkcjonalność i trwałość
• Możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów ułatwia transport i przechowywanie
• Przewód o długości 1,3 m z częścią spiralną pozwalającą wydłużyć go do 4,7 m
• Wykonany ze stopu stali pałąk na głowę z aluminiowym zawiasem zapewnia większą trwałość

Doskonałe akcesoria dla DJ-ów
• Wymienne poduszki w 3 rozmiarach zapewniają wszechstronne możliwości użytkowania



 50-milimetrowe przetworniki 3500 mW

50-milimetrowe przetworniki neodymowe o 
wysokiej mocy obsługują moc 3500 mW 
niezależnie od typu źródła. Dostarczany 
dźwięk jest czysty, dynamiczny i wolny od 
zakłóceń — nawet przy wysokich poziomach 
głośności i wysokiej mocy sygnału 
wejściowego.

Elementy nauszne obracane o 90°

Słuchawki stworzono z myślą o 
profesjonalnych DJ-ach, dlatego elementy 
nauszne obracają się o 90°, umożliwiając 
wygodne słuchanie jednym uchem podczas 
miksowania utworów. Obrotowe elementy 
można też wykorzystać w trakcie normalnego 
słuchania, gdy trzeba na chwilę skupić się na 
dźwiękach z zewnątrz.

Aluminiowy zawias

Słuchawki Philips A5-PRO łączą w sobie solidną 
konstrukcję i idealne dopasowanie do ucha. 
Dzięki anodyzowanej na twardo, lekkiej i 
wytrzymałej aluminiowej konstrukcji będą one 
idealnym towarzyszem każdego DJ-a w 
każdych warunkach.

Zamknięta konstrukcja
Zamknięta konstrukcja blokuje dźwięki z 
otoczenia.

Spiralny przewód o maksymalnej 
długości 4,7 m

Przewód o długości 1,3 m z częścią spiralną 
pozwalającą na wydłużenie go do długości 
4,7 m zapewnia maksymalną swobodę ruchu. 
Element spiralny zmniejsza również naprężenia 
spowodowane przez ciągnięcie oraz pozwala 
uniknąć plątaniny przewodów.

Wygodne poduszki

Materiały użyte w słuchawkach zostały 
starannie dobrane, aby zapewnić długotrwały 
komfort i wysoką jakość dźwięku. Luksusowe 
wentylowane elementy nauszne zapewniają 
optymalne, ergonomiczne dopasowanie, 
ochronę przed utratą tonów niskich oraz 
tłumienie hałasów otoczenia.

Możliwość złożenia do niewielkich 
rozmiarów

Słuchawki dla DJ-ów 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.
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Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Pasmo przenoszenia: 10–24 000 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 3500 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 50 mm
• Membrana: Tworzywo PET

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Długość przewodu: 1,3–4,7 m
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: Spiralny przewód

Wymiary opakowania
• EAN: 69 23410 72875 0
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 24 x 11 cm
• Waga brutto: 0,9942 kg
• Waga netto: 0,5182 kg

• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,476 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,254 kg
• GTIN: 1 69 23410 72875 7
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,2 x 20,4 x 26 cm
• Waga netto: 1,0364 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
• Ciężar opakowania: 1,2176 kg

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

17,5 x 19,5 x 9 cm
• Waga: 0,405 kg

Akcesoria
• Przejściówka: 3,5–6,3 mm
• Spiralny przewód
•
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