
Simpelweg perfectie. Van Quincy JoneS wordt nietS 
anderS Verwacht.

Sprankelende harmonieën, verbazend weinig vervorming en ongeëvenaarde realistische 
weergave in de lage frequenties – dit is het overweldigende, levendige, driedimensionale geluid 
dat alleen kan worden verkregen via de allerbeste hoogwaardige luidsprekersystemen en 
microfoons. Nu hebben we dit geïntegreerd in de meest nauwkeurige en gevoelige koptelefoons 
die we ooit hebben geproduceerd, de Q 701. Luister naar de muziek zoals de artiest deze exact 
heeft bedoeld in werkelijk 3D-geluid.

Q 701's maken gebruik van spreekspoeltechnologie met platte bedrading, ons gepatenteerde 
Varimotion meerlaags diafragma en AKG’s neodymium magneetsysteem voor sprankelende 
hoge tonen en geen vervorming in de lage tonen. De Q 701's produceren uitgebalanceerd 
stereogeluid en nauwkeurige 3D-weergave in een allesomvattend, ongeëvenaard realistisch 
muziekpanorama. 

"Dit is de enige koptelefoon die ik ken die werkelijk het geluid weergeeft waar we naar streefden bij 
opnames zoals 'Billie Jean'‚ 'Thriller' en 'Give Me the Night'. Dit geluid is de beste kwaliteit die ik ooit 
heb gehoord."

– Quincy Jones

BelangriJkSte SpecificatieS

➔	 Systeem: Dynamisch
➔	 Ontwerp: Semi-open hoofdtelefoon
➔	 Kleur: Zwart met limoengroene accenten, wit met limoengroene accenten, 

limoengroen met zwarte accenten
10Hz tot 39,8kHz
105dB SPL/V
200mW
62 ohm

 (zonder kabel):  235g
➔	 Kabel: 99,99% zuurstofvrije kabel (3m)
➔	 Hoofdaansluiting: Met hard goud vergulde kabels jack-plug en contacten

Quincy Jones Signature line, superieure, hoogwaardige hoofdtelefoon

BelangriJkSte 
kenmerken
➔	REVOLUTIONAIRE FLAT-WIRE 

VOICECOIL-TECHNOLOGIE VOOR 
EXTREEM ACCURAAT GELUID EN 
RESPONS

➔	GEPATENTEERD VARIMOTION 
TWEELAAGS DIAFRAGMA VOOR 
SPRANKELENDE HOGE TONEN EN 
PRECIEZE BASTONEN

➔	HOOGWAARDIG NEODYMIUM 
MAGNEETSYSTEEM VOOR ZO MIN 
MOGELIJK STORINGEN

➔	HOOGWAARDIGE 99,99% 
ZUURSTOFVRIJE ENKELZIJDIGE 
KABEL

➔	COMFORTABELE SPECIAAL 
GEVORMDE 3-D-FORM-
OORKUSSENS VOOR EEN 
PERFECTE PASVORM

➔	PROFESSIONELE JACK-PLUG

➔	GEVOERDE HOOFDBAND VAN ECHT 
LEER

➔	ONBREEKBARE METALEN BOGEN

➔	3M/6M KABELS BIJGELEVERD BIJ 
DE KOPTELEFOON
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tHe QuINcy JONeS SIGNature lINe

➔ Frequentiebereik: 
➔ Gevoeligheid: 
➔ Max. invoervermogen: 
➔ Ingangsimpedantie: 
➔ Nettogewicht 




