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 parceria com Armin van Buuren

miado cinco vezes como o melhor DJ do mundo, Armin van Buuren fez uma parceria com a Philips 

ra trazer os fones de ouvido A5-PRO. Com a ajuda da sua experiência, o A5 foi desenvolvido para 

nder aos padrões e às demandas mais altas dos DJs internacionais e profissionais da indústria.

Para DJs e profissionais de áudio
• Reprodução de som fiel ao original
• Drivers de 50 mm desenvolvidos para potência de 3500 mW
• Excelente isolamento acústico para uso em ambientes barulhentos
• Arquitetura totalmente fechada com espumas supra-aural com isolamento

Confortável para longas sessões
• Concha auditiva giratória de 90 graus para utilização estilo DJ
• Espumas auriculares confortáveis, substituíveis e removíveis
• Alça com espuma macia e confortável

Funcional e duradouro
• O microfone e o controle remoto integrados alternam entre músicas e chamadas
• São dobráveis e ficam em uma forma que facilita o armazenamento e o transporte
• Alça em liga de aço com juntas em alumínio para maior durabilidade

Acessórios ideais para DJs
• Três tamanhos de espumas substituíveis para se ajustar a diferentes utilizações



 Drivers de 50 mm com 3500 mW

Os drivers de neodímio de 50 mm com alta 
potência foram desenvolvidos para potência de 
3500 mW: independentemente da fonte. A 
reprodução do som é nítida, dinâmica e 
antidistorção: mesmo com o volume alto ou 
alta potência de entrada de áudio.

Espumas de ouvido giratórias de 90 
graus

Desenvolvidos pensando nos DJs profissionais, 
as partes auriculares desses fones de ouvido 
podem girar até 90 graus, ideal para a escuta 
prática em um ouvido durante a mixagem de 
faixas. Os fones giratórios também podem ser 
usados para escuta mais casual, quando às 
vezes é necessário prestar atenção em sons 
externos.

Design com juntas em alumínio

O Philips A5-PRO combina um design robusto 
com excelente encaixe. Com um acabamento 
rígido anodizado e uma estrutura leve e 
resistente em alumínio, esse produto é a 
companhia perfeita para resistir a qualquer 
ambiente ativo de DJs.

Arquitetura totalmente fechada
Sistema traseiro fechado que isola os ruídos do 
ambiente.

Espumas auriculares confortáveis

Os materiais dos fones de ouvido são 
cuidadosamente selecionados para garantir 
longas horas de conforto e desempenho 
sonoro avançado. As espumas Deluxe com 
entrada de ar foram desenvolvidas para 
garantir um encaixe ergonômico ideal, além de 
manter sons graves e isolar ruídos do 
ambiente.

Dobrável em forma compacta

Desenvolvidos para oferecer a melhor 
experiência em qualquer lugar, seus fones de 
ouvido para DJs podem ser dobrados para 
garantir perfeita portabilidade e fácil 
armazenamento. O design inteligente e a 
cuidadosa seleção de componentes, como 
juntas embutidas, permitem as peças do fone 
de ouvido sejam manuseadas com facilidade.

Alça macia e confortável

A alça com espuma macia e confortável 
oferece longas horas de conforto.

Som fiel ao original
A reprodução de som permanece fiel ao 
original e permite aproveitar ao máximo suas 
músicas.

Excelente isolamento acústico
As espumas macias com isolamento acústico 
isolam os ouvidos do mundo externo para que 
você possa ouvir as batidas sem distorção.
A5PROI/00

Destaques
Fones de ouvido profissionais com microfone p/ DJs
Drivers totalmente fechados de 50 mm Over-ear, Espumas supra-aural, Totalmente dobrável



Data de emissão  
2016-09-20

Versão: 5.1.3

12 NC: 8670 001 17683
EAN: 69 23410 73251 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
Som
• Sistema acústico: fechado
• Resposta em frequência: 10 a 24.000 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 3500 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 50 mm
• Diafragma: PET

Conectividade
• Conexão por cabo: unilateral
• Comprimento do cabo: 1,3 m a 4,7 m
• Acabamento do conector: folheado a ouro
• Tipo de cabo: Cabo espiral

Acessórios
• Plugue do adaptador: 3,5 a 6,3 mm
• Cabo espiral
• Cabo para headset

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 73251 1

• Dimensões da embalagem (L x A x P): 
19,5 x 24 x 11 cm

• Peso bruto: 0,838 kg
• Peso líquido: 0,53 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,308 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,92 kg
• GTIN: 1 69 23410 73251 8
• Embalagem externa (L x L x A): 

23,2 x 20,4 x 26 cm
• Peso líquido: 1,06 kg
• Número de embalagens para o cliente: 2
• Peso da embalagem: 0,86 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17,5 x 19,5 x 9 cm
• Peso: 0,405 kg
•
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