
Førsteklasses lyd, uanset hvordan du vælger at rejse.
 N20NC-hovedtelefonerne er designet til at sidde bekvemt. De er 
konstrueret til rejsebrug og leverer en fantastisk lyd – helt i tråd med 
den Grammy-prisbelønnede oplevelse, som AKG har leveret i årevis. Med 
aktiv støjreduktion, som især fjerner støjen i det lavere frekvensområde, 
har N20NC en tydelig lydsignatur med god varme i bassen. Glæd dig til 
20 timers batteritid, nem opladning med microUSB og et sammenfiltringsfrit 
stofkabel med en 3-knaps fjernbetjening, som virker med både Android- 
og iOS-enheder. Takket være det gennemtænkte tilbehør – flyadapter, 
rejsetaske, rengøringsværktøj, ørepropper i tre størrelser – kan disse 
hovedtelefoner opgradere enhver musikalsk oplevelse til første klasse.

FUNKTIONER
 Designet til rejsebrug, urbane miljøer og pendling

 Klassens bedste aktive støjreduktionsteknologi

 AKG-referencelyd

 20 timers batteritid

 Universal 3-knapsfjernbetjening med kompatibilitetsomskifter

N20NC
Øretelefoner med aktiv støjreduktion



N20NC

FUNKTIONER OG FORDELE
   Designet til rejsebrug, urbane miljøer og pendling
 Disse hovedtelefoner er lette, nemme at have med og særdeles 

komfortable, så du kan finde dem frem og glæde dig over lytteoplevelsen 

overalt – i toget, i lufthavnsbussen eller på vej hjem i taxaen.

   Klassens bedste aktive støjreduktionsteknologi
 Aktiv støjreduktion fintunet til rejsebrug reducerer omgivelsesstøjen 

og skaber din egen perfekte stillezone.

   AKG-referencelyd
  N20NC hovedtelefonerne giver dig den prisbelønnede AKG-referencelyd 

med dyb bas og fyldig mellemtone.

   20 timers batteritid
 Nyd 20 timers lytning, og genoplad nemt bagefter via microUSB. 

Hovedtelefonerne kan også bruges i passiv tilstand for at spare på 

batteriet.

   Universal 3-knapsfjernbetjening med kompatibilitetsomskifter
 Det sammenfiltringsfri kabel er fremstillet af holdbart stof og 

er udstyret med en fjernbetjening med 3 knapper, som sikrer fuld 

kompatibilitet med både Android- og iOS-enheder.

HVAD ER DER I ÆSKEN
Hovedtelefoner

Etui

Flyadapter

USB-opladningskabel

3,5 mm kabel med mikrofon/fjernbetjening

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Frekvensområde : 12-22 kHz

Impedans : 16 ohm 

Maks. indgangseffekt : 10 mW

Følsomhed : 116dB/V@1kHz

Vægt : 40,2 g 

Tilslutning : 3,5 mm (1/8") stereo-ministik

Øretelefoner med aktiv støjreduktion


