
De ultieme hoofdtelefoon met ruisonderdrukking, voor hen die 
graag alleen met hun muziek willen zijn.
Ervaar pure muziek. De AKG N60NC hoofdtelefoon levert Grammy 
bekroond, superieur AKG-geluid en maakt gebruik van de best-in-
class actieve ruisonderdrukking om storende geluiden in het vliegtuig, 
de trein en de auto te minimaliseren. Deze nieuwste aanwinst in het 
Flight-assortiment biedt voldoende batterijvermogen voor 30 uur 
ononderbroken muziekplezier. En als langdurig genieten van muziek je doel 
is, kan de N60NC ook in de passieve modus worden gebruikt wanneer 
de batterij leeg is. Geaccentueerd met hoogwaardige materialen zoals 
aluminium, traagschuim en leder, is deze ongeëvenaarde luisterervaring die 
prachtig verpakt is in een elegant ontworpen, lichtgewicht hoofdtelefoon 
zowel een lust voor het oog als voor het oor. Bovendien is deze ultra-
premium hoofdtelefoon voorzien van eersteklas functies als een exclusief 
inklapbaar 3D-as mechanisme, een volledig uitgerust reispakket, een 
éénknops universele afstandsbediening/mic kabel en een USB-oplaadkabel.

OPTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
 De geluidsexpertise van AKG

 AKG ruisonderdrukkingstechnologie/ High-performance, 
actieve ruisonderdrukkingstechnologie

 Een compleet uitgerust reispakket

 Langdurig luisterplezier

Ga op in je muziek en sluit de 
wereld buiten.
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EERSTEKLAS HOOFDTELEFOON MET RUISONDERDRUKKING, PERFECT VOOR ONDERWEG.
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KENMERKEN EN VOORDELEN
 De geluidsexpertise van AKG

 Heldere, akoestische eigenschappen van wereldklasse met een warme 
bass-respons die je muzikale plezier en waardering naar een hoger 
niveau brengen.

 High-performance, actieve ruisonderdrukkingstechnologie
 Vermindert externe geluiden, vooral tijdens het reizen, om een perfecte 

geluidsomgeving te creëren zodat je alleen kunt zijn met je muziek.

 Een compleet uitgerust reispakket
 Ontworpen om gemakkelijk mee te nemen en op te bergen dankzij het 

inklapbare 3D-mechanisme en de opberghoes. Hierdoor kun je gaan en 
staan met je muziek waar en wanneer je maar wilt.

 Langdurig luisterplezier
 Dankzij een battterij met een gebruiksduur van 30 uur en een handige 

USB-oplaadkabel biedt de N60NC de hele dag luisterplezier.

VERPAKKINGSINHOUD:
 1 AKG N60 hoofdtelefoon

 Opberghoes

 Vliegtuigadapter

 USB-oplaadkabel

 3,5 mm afneembare kabel met universele mic/remote

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Maat van driver : 40mm 

Dynamisch frequentiebereik : 10Hz – 22kHz

Impedantie : 32 ohms

Nominaal opgenomen vermogen : 30mW

Gevoeligheid : 123dB SPL/V@1kHz

Gewicht : 150g (5.3 oz)

Kabellengte : 1,2m

Aansluiting :  3,5mm (1/8") stereo ministekker 
aansluiting
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