TOONAANGEVENDE AUTO-KALIBRERENDE
NOISE CANCELLING HOOFDTELEFOON
GEWOON EEN VAN DE MEEST ACCURAAT
KLINKENDE HOOFDTELEFOONS TER WERELD.

HOOFDTELEFOON
DIE NAAR JE OREN
LUISTERT

De AKG N90Q, geïnspireerd en ontworpen door Grammy
Award winnende producent Quincy Jones, is een
state-of-the-art, toonaangevende hoofdtelefoon die
de top in akoestische prestaties en audio-aanpassing
vertegenwoordigt. De N90Q heeft TruNote automatische
kalibratie en actieve noise-cancelling technologieën,
dubbele schuimkussens en bediening op de oorschelp,
waardoor de gebruiker kan genieten van hoogwaardige,
natuurgetrouwe en accurate geluidsreproductie met
instelbaar klankbereik en gepersonaliseerde toonregeling.
Hoogwaardige materialen zoals leer en aluminium, vijf
gepatenteerde technologieën en volledige HD-audio zorgen
voor een ongeëvenaarde audio-ervaring die is geïnspireerd
door niemand minder dan Quincy.

FUNCTIES
TruNote-technologie
Toonregelaar: Volledige controle over instelling van
geluidskenmerken
Stage Control: Drie ruimtelijke luisterinstellingen
Gepatenteerd ergonomisch ontwerp
USB en HD audio
Ingebouwde DAC

TOONAANGEVENDE AUTO-KALIBRERENDE
NOISE CANCELLING HOOFDTELEFOON

FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN
TruNote-technologie
Samen met dubbele schuimkussens en bediening op de
oorschelp voor auto-kalibratie, zorgt TruNote voor precisie in
geluidsweergave.
Toonregelaar: Volledige controle over instelling van
geluidskenmerken
Stel bass en treble in zonder enige geluidsvervorming voor
volledig gepersonaliseerd geluid - ontwikkeld met de inbreng
van Grammy-winnaar Quincy Jones.
Stage Control: Drie ruimtelijke luisterinstellingen
Opties voor geluidsinstelling met ondermeer “Standard”,
“2.1 Studio” en “5.1 Surround Sound”.
Gepatenteerd ergonomisch ontwerp
Oorkussens met dubbele dichtheid zorgen voor het
aanzienlijk terugdringen van de reflecties binnen de
akoestische kamer, terwijl dubbele draaiknoppen op de
oorschelp gemakkelijk toegang bieden tot volume-instelling,
bass- en treble-niveaus en geluidsbeeld.
USB en HD audio
USB-aansluiting biedt volledige HD audio-weergave,
software-updates en snel opladen.
Ingebouwde DAC
Met de ingebouwde DAC kunnen hoge resolutie digitale
audiotracks op een PC of een Android-apparaat
rechtstreeks worden aangesloten via de micro-USB-poort
van de hoofdtelefoon, zodat er geen digitale/analoge/
digitale conversie nodig is, wat betekent dat er geen
kwaliteitsverlies is.

VERPAKKINGSINHOUD
1 AKG N90Q hoofdtelefoon
Vliegtuigadapter
1,2m 3-toets remote/mic-kabel (MFI)
1,2m 3-toets remote/mic-kabel
(Android/Windows)
3m rechte kabel

Oplaadkabel
Oplaadbox
Reisetui
Accu

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Maat van driver

: 52mm

Dynamisch frequentiebereik

: 10Hz-20kHz

Impedantie

: 32ohms

Nominaal opgenomen vermogen : 100mW
Gevoeligheid

: 110dB SPL @ 1kHz/100mV

Gewicht

: 460g

Kabellengte

: 3m en 1,2m afneembare
kabels bijgeleverd

Aansluiting

: 3,5mm jack

Muziek afspeeltijd

: 11~12 uur

Oplaadtijd batterij

: 4 uur

*Compatible met populaire smartphones, feature phones en tablets.
Functies zijn afhankelijk van je telefoon, tablet of toepassing.

