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Professionella DJ-hörlurar

50 mm-högtalarelement, sluten 

baksida

Over-ear
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amarbete med Armin van Buuren

min van Buuren har blivit femfaldigt utsedd till världens bästa DJ och har tillsammans med Philips 
it fram hörlurarna A5-PRO. Med van Buurens erfarenhet i ryggen har A5 utformats för att leva 
p till högsta standarderna och kraven hos internationella DJ:ar och experter inom branschen.

För DJ:ar och ljudexperter
• Källtrogen ljudåtergivning
• 50 mm-element konstruerade för att klara effekter på 3 500 mW
• Överlägsen ljudisolering för användning i bullriga miljöer
• Konstruktion med sluten baksida och isolerande utanpåliggande kuddar

Bekväma under långa användningstillfällen
• Öronsnäckor med 90 graders rotation för DJ-lyssning
• Löstagbara, utbytbara och bekväma öronkuddar
• Mjukt, bekvämt huvudband med vaddering

Funktionella och hållbara
• Kan vikas ihop till ett kompakt format så att de blir lätta att förvara och bära
• 1,3 m lång sladd med en ihoprullad del som kan sträckas ut till 4,7 m
• Huvudbandet är av stållegering med aluminiumgångjärn för bättre hållbarhet

Perfekta DJ-tillbehör
• 3 storlekar på utbytbara kuddar för varierad användning



 50 mm-element som klarar 3 500 mW

De kraftfulla 50 mm-neodymelementen är 
konstruerade för att klara av effekter på 
3 500 mW, oavsett källa. Ljudet är klart, 
dynamiskt och störningsfritt även vid hög 
volym och hög ljudingångseffekt.

Öronsnäckor med 90 graders rotation

De här öronsnäckorna är utformade med 
professionella DJ:ar i åtanke och kan därför 
vridas 90 grader så att det går bra att lyssna i 
ena örat och mixa spår samtidigt. 
Vridfunktionen är också praktisk vid vanligt 
lyssnande om något annat än musiken kräver 
tillfällig uppmärksamhet.

Gångjärnskonstruktion av aluminium

Philips A5-PRO-hörlurar kombinerar en 
robust konstruktion med perfekt passform. 

Med en hård anodiserad finish och en 
lättviktsstruktur i aluminium är hörlurarna 
perfekta för en krävande DJ-miljö.

Konstruktion med sluten baksida
Systemet med sluten baksida blockerar ljud 
utifrån.

Spiralsladden kan sträckas ut till 4,7 m

Du kan njuta av större frihet när du har en 
1,3 m lång kabel med en ihoprullad del som kan 
sträckas ut till 4,7 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.

Bekväma öronkuddar

Hörlursmaterialet är noggrant utvalt för att 
både ge hållbar komfort och förbättrad 
ljudprestanda. De lyxiga öronkuddarna som 
andas är utformade för optimal ergonomisk 
passform och för att hålla basljudet inne medan 
omgivningens buller hålls ute.

Kan vikas ihop till ett kompakt format

DJ-hörlurarna 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.

Mjukt, bekvämt huvudband

Mjukvadderat huvudband ger långvarig 
komfort.

Källtroget ljud
Ljudåtergivningen liknar originalet och låter dig 
få ut det mesta ur din musik.

Överlägsen ljudisolering
Mjuka förslutningskuddar isolerar öronen från 
världen utanför så att du kan fokusera på 
rytmen utan att bli störd.
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Ljud
• Akustiskt system: stängd
• Frekvensåtergivning: 10–24 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 3 500 mw
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 50 mm
• Membran: PET

Anslutningar
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Kabellängd: 1,3 m–4,7 m
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabeltyp: Spiralsladd

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 72875 0
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 24 x 11 cm
• Bruttovikt: 0,9942 kg

• Nettovikt: 0,5182 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,476 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,254 kg
• GTIN: 1 69 23410 72875 7
• Yttre kartong (L x B x H): 23,2 x 20,4 x 26 cm
• Nettovikt: 1,0364 kg
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Taravikt: 1,2176 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 17,5 x 19,5 x 9 cm
• Vikt: 0,405 kg

Tillbehör
• Uttag för adapter: 3,5 - 6,3 mm
• Spiralsladd
•
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