
Een geweldige geluidsbeleving die je je eigen kunt maken.
De N40 in-ear hoofdtelefoon combineert hoge resolutie audio en een 
hybride akoestische oplossing van dynamische + gebalanceerde armature 
drivers. Het resultaat is geluidskwaliteit waar muzikanten en geluidstechnici 
in de opnamestudio mee werken: heldere, superieure geluidskwaliteit met 
een warme basweergave die het genieten van puur geluid verzekert. 
Geluid dat aanpasbaar is dankzij drie tuning filters die het mogelijk maken 
bas, midden of hoge frequenties rechtstreeks in je oor te moduleren, op 
basis van je persoonlijke voorkeur. Dit zeer hoogwaardige audioproduct 
biedt de luisteraar ook een compleet accessoire reispakket, 2 makkelijk 
afneembare kabels die niet in de knoop raken en zachte, afgeronde 
oordopjes die zijn ontworpen om de anatomie van het oor te volgen. 
De AKG N40 hoofdtelefoon, elegant geaccentueerd met hoogwaardige 
materialen en een oogstrelende zwart en zilver kleurencombinatie, biedt 
een pure geluidsbeleving die je niet snel zult vergeten.

FUNCTIES
 De geluidsexpertise van AKG

 Hoge resolutie audioweergave geperfectioneerd

 3 vervangbare geluidsfilters

 Een compleet uitgerust reispakket

 Afneembare kabel

 Afgeronde oordopjes en achter-het-oor ontwerp
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FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN
 De geluidsexpertise van AKG

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

 Hoge resolutie audioweergave geperfectioneerd
 De N40 is voorzien van een hybride systeem met een Knowles 

gebalanceerde armature en dynamische driver. De zorgvuldig 
geselecteerde combinatie van de twee drivers stellen je in staat te 
genieten van hoge resolutie audiomateriaal van je muziekspelers, precies 
zoals muzikanten en geluidstechnici het hebben bedoeld in de studio.

 3 vervangbare geluidsfilters
 Maakt het mogelijk om bas, midden en hoge frequenties rechtstreeks 

in je oor te moduleren op basis van je persoonlijke voorkeur.

 Een compleet uitgerust reispakket
 Een stijlvol opberghoesje voor de vliegtuigadapter en de kabel met 

geïntegreerde microfoon en afstandsbediening voor ongeëvenaard 
gebruiksgemak onderweg. Het pakket wordt verder geleverd met een 

schoonmaaktool, een rechte kabel en 3 verwisselbare oordopjes.

 Afneembare kabel
 Deze in-ear hoofdtelefoon, die gemaakt is van roestvrij staal voor 

duurzaamheid, zacht rubber voor maximaal comfort en voorzien is 
van 2 afneembare kabels die niet in de knoop raken en daardoor het 

gebruiksgemak verhogen, garandeert een weergaloze geluidsbeleving.

 Afgeronde oordopjes en achter-het-oor ontwerp
 Sluit nauw aan bij de natuurlijke anatomie van het oor voor een 

comfortabele pasvorm en meer luisterplezier.

VERPAKKINGSINHOUD
3 x geluid tuning filters

4 paar oordopjes (XS, S, M, L)

Vliegtuigadapter

Schoonmaaktool

Rechte kabel

Universele afstandsbediening / microfoonkabel

Opberghoesje

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Maat van driver : 8mm Dynamic +1 BA driver

Impedantie : 20 ohm

Gevoeligheid : 115dB SPL/V @1kHz

Dynamisch frequentiebereik : 10-40kHz

Nominaal opgenomen vermogen : 10mW

Gewicht : 22 g
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