
ON-THE-GO

K452
High-performance hoofdtelefoon voor op de oren.

 

Met het gemak van aansluiting op uw favoriete muziek via één knop, is de 
K452-hoofdtelefoon ontworpen om u in staat te stellen er goed uit te zien en zich 
goed te voelen. De smartphone-compatibele K452 is het apparaat waar u mee 
gezien wilt worden dit seizoen. Deze high-performance hoofdtelefoon voor op de 
oren is gebaseerd op de bekroonde K451 en biedt u een gedenkwaardige ervaring 
met echt AKG-geluid. De lichte en superzachte oorkappen zorgen ervoor dat u kunt 
genieten van een langdurige en comfortabele luisterervaring. De inline microfoon 
met bedieningsknop en een handige afstandsbediening met één knop staan borg 
voor compatibiliteit met alle smartphones, altijd en overal. Versies in blauw en wit, 
het 3D Axis2-vouwmechanisme en een draagtasje van topkwaliteit zorgen ervoor dat 
het altijd een genoegen is deze hoofdtelefoon te dragen en mee te nemen.

• Compatibiliteit met de meeste 
draagbare apparaten via een 
afstandsbediening met één 
knop (universele uitvoering)

• Specifieke 
Android-compatibiliteit

• Gebaseerd op bekroonde K451 
(uitgeroepen tot product van 
het jaar 2012)

• Inline microfoon met 
bedieningsknop geschikt voor 
de meeste Android-toestellen

• Lichte en superzachte 
oorkappen voor lang 
draagcomfort 

• 3D Axis-vouwmechanisme

• Draagtas van topkwaliteit

• 2 kleurvariaties (blauw en wit)

Uitvoeringskenmerken

Systeem : Dynamisch
Ontwerp : Dichte achterkant 
Kleuren : Blauw, wit
Accessoires :  Draagtasje
Frequentierespons :  11 Hz tot 29,5 Hz
Gevoeligheid :  125 dB
Invoerimpedantie :  32 ohm
Drivergrootte : 40 mm
Maximaal ingangsvermogen : 30mW
Kabellengte : 1,2 m kabel met afstandsbediening
Hoofdaansluiting : 3,5 mm aansluiting
Vouwmechanisme : 3D Axis

Voornaamste specificaties

Aansluiting via één knop
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