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 samenwerking met Armin van Buuren
min van Buuren, vijf keer uitgeroepen tot beste DJ ter wereld, heeft met Philips samengewerkt 
 u de A5-PRO-hoofdtelefoon te brengen. De A5 voldoet dankzij de ervaring van Armin aan 

 hoogste standaarden en de eisen van internationale DJ's en andere audioprofessionals.

Voor DJ's en audioprofessionals
• Nauwkeurigere geluidsreproductie
• Drivers van 50 mm ontwikkeld voor krachtige 3500 mW-verwerking
• Superieure geluidsisolatie voor gebruik in luide omgevingen
• Ontwerp met gesloten achterkant en geluidsdichte oorkussens

Comfortabel tijdens lange sessies
• 90 graden draaibare oorschelpen voor DJ's
• Afneembare, vervangbare en comfortabele oorkussens
• Zachte, comfortabele hoofdbandkussens

Functioneel en duurzaam
• Vouwt zich op in een compacte vorm voor eenvoudig opbergen en meenemen
• Oprolbare kabel van 1,3 - 4,7 m
• Hoofdband van legering met aluminium scharnierconstructie voor verbeterde duurzaamheid

Ideale DJ-accessoires
• Verwisselbare kussens in 3 afmetingen voor verschillende doeleinden



 Drivers van 50 mm die 3500 mW 
verwerken
De hoogwaardige neodymium-drivers van 50 mm 
zijn ontwikkeld om 3500 mW te verwerken– 
ongeacht de bron. Ze leveren helder, dynamisch 
geluid dat niet vervormt, zelfs niet bij hoge volumes 
of met hoog audio-invoervermogen.

90 graden draaibare oorschelpen
De oorschelpen van deze hoofdtelefoons zijn 
ontworpen met de professionele DJ in gedachten en 
kunnen elk 90° draaien – voor gemakkelijk luisteren 
met één oor tijdens het mixen van de tracks. De 
wartel kan ook goed gebruikt worden tijdens meer 
ongedwongen luisteren, als tijdelijk aandacht moet 
worden geschonken aan geluiden van buitenaf.

Aluminium scharnierconstructie
De Philips A5-PRO combineert een sterke 
constructie met een buitengewone pasvorm. Met de 
harde geanodiseerde afwerking en sterke, 
lichtgewicht aluminiumstructuur is het de perfecte 
metgezel voor in actieve DJ's-omgevingen.

Ontwerp met gesloten achterkant
Systeem met gesloten achterkant blokkeert 
omgevingsgeluid.

Het spiraalsnoer is rekbaar tot 4,7 m
Geniet van meer bewegingsvrijheid met een snoer 
van 1,3 m lang en een spiraalgedeelte dat rekbaar is 
tot 4,7 m. De spiraal vermindert ook de spanning op 
delen die worden veroorzaakt door trekken en 
zorgt voor extra bereik zonder de wirwar van 
kabels.

Comfortabele oorkussens
De materialen voor de oortelefoon worden grondig 
geselecteerd om zowel lang draagcomfort als 
versterkt geluid te verzekeren. De luxueuze 
ademende oorkussens zijn ontworpen met een 
optimale ergonomische pasvorm en om basgeluiden 
binnen en omgevingsgeluid buiten te houden.

Vouwt zich op in compacte vorm
Uw DJ-hoofdtelefoon is ontworpen om u de beste 
ervaring onderweg te geven. U kunt de 
hoofdtelefoon opvouwen en zo perfect meenemen 
of opbergen. Door het slimme ontwerp en grondige 
selectie van componenten als hoogwaardige 
scharnieren, kunt u de delen van de hoofdtelefoon 
gemakkelijk draaien.

Zachte, comfortabele hoofdband
De hoofdband met zachte kussens zorgt voor lang 
draagcomfort.

Nauwkeurige geluidsweergave
De originele opname wordt natuurgetrouw 
weergegeven. Zo haalt u het meest uit uw muziek.

Superieure geluidsisolatie
De zachte afdichtende kussens sluiten uw oren af van 
de rest van de wereld, zodat u zich zonder afleiding 
op het ritme kunt concentreren.

Verwisselbare kussens
De ronde oorkussens kunnen op dezelfde manier als 
een cameralens worden vastgeklikt. De zachte 
oorkussens bieden langdurig draagcomfort. Ze zijn 
beschikbaar in drie maten voor gebruik in 
verschillende audio-omgevingen.
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Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Frequentiebereik: 10 – 24.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 3500 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van de luidspreker: 50 mm
• Diafragma: PET

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Kabellengte: 1,3 m – 4,7 m
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: Spiraalsnoer

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 72875 0
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

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

• Nettogewicht: 0,5182 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,476 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 2,254 kg
• GTIN: 1 69 23410 72875 7
• Omdoos (L x B x H): 23,2 x 20,4 x 26 cm
• Nettogewicht: 1,0364 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Gewicht van de verpakking: 1,2176 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm
•
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