
Eersteklas geluid, hoe je ook reist.
De N20NC hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om buitengewoon 
comfort tijdens het reizen te bieden en levert verbazingwekkende 
audioprestaties met behoud van de met een Grammy bekroonde audio-
ervaring waar AKG bekend om is. De N20NC is uitgerust met hybride 
technologie voor actieve ruisonderdrukking die met name de ruis in het 
lagere frequentiebereik uitbant. Deze hoofdtelefoon biedt een heldere 
geluidssignatuur met een warme basrespons. Luisteraars kunnen genieten 
van een accu die 20 uur meegaat en gemakkelijk kan worden opgeladen 
via de microUSB-aansluiting. Een knoopvrije, met stof beklede kabel met 
een afstandsbediening met 3 knoppen zorgt voor compatibiliteit met 
zowel Android- als iOS-apparaten. Het mooiste is dat deze hoofdtelefoon 
door zijn zorgvuldig doordachte accessoires zoals een vliegtuigadapter, 
een draagtasje, reinigingshulpmiddel en oordopjes in drie verschillende 
formaten, klaar is om elke muzikale reis te upgraden naar de eerste klas.

OPTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
   Ontworpen voor op reis, in de stad en woon-werkverkeer

  Actieve ruisonderdrukkingstechnologie die ongeëvenaard is 
in zijn klasse

  Geluid van AKG dat de toon zet

  20 uur werkduur van accu

  Universele afstandsbediening met 3 knoppen en 
compatibiliteitsschakelaar
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KENMERKEN EN VOORDELEN
    Ontworpen voor op reis, in de stad en woon-werkverkeer
 Deze lichte, uiterst draagbare en bijzonder comfortabele hoofdtelefoon 

kan overal worden gebruikt om jou luistergenot te bieden: in de metro, 

in de bus, naar het vliegveld of in de taxi naar huis.

   Actieve ruisonderdrukkingstechnologie die ongeëvenaard is in zijn 
klasse

 Actieve ruisonderdrukking die speciaal is afgestemd voor op reis, 

vermindert het omgevingslawaai en creëert een perfecte stille zone 

voor jezelf.

   Geluid van AKG dat de toon zet
 De N20NC hoofdtelefoon biedt je het bekroonde, toonaangevende 

geluid van AKG met diep basgeluid en rijke middentonen.

   20 uur werkduur van accu
 Beleef 20 uur luisterplezier en laad daarna op eenvoudige wijze weer 

op via de microUSB-aansluiting. Om de accu te sparen, kun je ook in 

de passieve modus van de hoofdtelefoon genieten.

   Universele afstandsbediening met 3 knoppen en compatibiliteitsschakelaar
 De met stof beklede knoopvrije kabel, is voorzien van een 

afstandsbediening met 3 knoppen voor volledige compatibiliteit met 

zowel Android- als iOS-apparaten.

VERPAKKINGSINHOUD
  Hoofdtelefoons

Etui

Vliegtuigadapter

USB-laadkabel

Kabel van 3,5 mm met microfoon/afstandsbediening

TECHNISCHE SPECIFICATIES
  Frequentiebereik : 12-22 kHz

Impedantie : 16 ohm

Max. ingangsvermogen : 10 mW

Gevoeligheid : 116dB/V@1kHz

Gewicht : 40,2 g

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


