N60NC WIRELESS

Draadloze on-ear hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking

Klinkt fantastisch. En dan schakel je hem in.
De AKG N60NC draadloze hoofdtelefoon biedt AKG Signature-geluid
met diepe bastonen en een vol middenbereik, en beschikt over de beste
ruisonderdrukking in zijn klasse, speciaal ontworpen voor op reis. En hoewel
je met één oplaadbeurt 15 uur lang kunt genieten van ononderbroken
luisterplezier met zowel Bluetooth als actieve ruisonderdrukking
ingeschakeld, klinkt deze hoofdtelefoon net zo fantastisch in de passieve
modus. Via een knop op de oorschelp kun je alle muziekweergave regelen,
terwijl je met Bluetooth draadloos toegang hebt tot al je muziek. Het
mooiste van allemaal is dat je deze hoofdtelefoon overal mee naartoe
kunt nemen vanwege het plat opvouwbare ontwerp en de slimme
meegeleverde accessoires: vliegtuigadapter, een stoffen kabel die niet in
de war raakt en een draagtasje.

FUNCTIES
Actieve ruisonderdrukkingstechnologie die ongeëvenaard
is in zijn klasse
Lossless draadloze audioweergave met aptX
Een batterij die 15 uur lang meegaat
Normstellende AKG-geluidskwaliteit
Plat opvouwbaar in een compact, volledig transporteerbaar pakketje

N60NC WIRELESS

Draadloze on-ear hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking

FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN
	Actieve ruisonderdrukkingstechnologie die ongeëvenaard is in zijn klasse
Actieve ruisonderdrukking die speciaal is afgestemd voor op reis in
combinatie met superieure materialen – geheugenschuim en proteïneleer
– om het omgevingslawaai te verminderen en een perfecte stille zone
voor jezelf te creëren.
	Lossless draadloze audioweergave met aptX
Verkrij g draadloos toegang tot al je audio via Bluetooth en geniet van
geluid van een superieure kwaliteit tij dens het streamen, dankzij aptX
en AAC-technologie, waardoor de draadloze geluidsprestaties van alle
media worden versterkt. Komt er een telefoontje binnen? Dat kun je
met een simpele druk op de knop aannemen.
	Een batterij die 15 uur lang meegaat
Geniet van 15 uur afspeeltij d met zowel Bluetooth als actieve
ruisonderdrukking ingeschakeld, en tot 30 uur als alleen de actieve
ruisonderdrukking aan staat. Je kunt ze zelfs eindeloos lang in de
passieve modus gebruiken, omdat deze hoofdtelefoon zelfs goed klinkt
als deze functies zij n uitgeschakeld.

VERPAKKINGSINHOUD
Hoofdtelefoon
Draagtasje
Vliegtuigadapter
USB-laadkabel
Losse kabel van 3,5 mm met microfoon/afstandsbediening

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Maat van driver

: 40 mm

Dynamisch frequentiebereik

: 10 Hz - 22 kHz

Impedantie

: 32 ohm

Max. ingangsvermogen

: 30 mW

Gevoeligheid

: 111 dBSPL/V bij 1 kHz

Gewicht

: 199,4 g

Kabellengte

: 1,2m

Aansluiting

: 3,5mm (1/8”) stereo ministekker

	Normstellende AKG-geluidskwaliteit
Deze hoofdtelefoon biedt je het bekroonde AKG Signature-geluid met diepe
bastonen en een vol middenbereik, of deze nu ingeschakeld is of niet.

Type batterij
: Lithium-ion polymeer
		(3,7V, 610mAh)
Opladen

: 5VDC, 550mA

	Plat opvouwbaar in een compact, volledig transporteerbaar pakketje
De N60NC draadloze hoofdtelefoon is plat opvouwbaar en past daardoor
gemakkelijk in je handbagage, maar ook in je broekzak, altijd klaar om je te
vermaken, of je reis nu lang of kort duurt. Door de slimme accessoires, zoals
de universele microfoon/afstandsbediening, een stoffen kabel die niet in de
war raakt, een vliegtuigadapter en een draagtasje is deze hoofdtelefoon heel
gemakkelijk overal mee naartoe te nemen.

Bluetooth-versie

: 4.0

Ondersteunt
: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6,
		HSP V1.2
Bluetooth transmitter frequentiebereik : 2402 − 2480MHz
Bluetooth transmitter vermogen

: <4dBm

Bluetooth transmitter modulatie
: GFSK, П/4 DQPSK, 8DPSKTION:
		GFSK, П/4 DQPSK, 8DPSK

