N40

ØRETELEFONER MED HØJ OPLØSNING OG PERSONLIGT TILPASSET LYD.

En fremragende lydoplevelse, som du kan gøre helt personlig.
Med kombinationen af høj opløsning og en hybrid akustisk løsning
med dynamiske og balancerede armature-enheder genskaber N40
øretelefonerne den lydkvalitet, som musikerne og teknikerne arbejdede
med i studiet. Den suveræne klang kombinerer klarhed med en varm
bas, som giver rendyrket nydelse. Lyden kan tilpasses personligt takket
være tre tuningsfiltre, som gør det muligt at justere bas, mellemtone eller
diskant efter din personlige smag - lige i øret. Med denne førsteklasses
lydpakke følger også en komplet rejsepakke med to snofri og let
aftagelige kabler samt bløde og afrundede ørespidser, som matcher ørets
anatomi. AKG N40 er designet med førsteklasses materialer i en elegant
farvekombination af sort og sølv. De vil give dig en udsøgt lydoplevelse,
du aldrig glemmer.

FUNKTIONER
AKG’s lydekspertise
Perfekt lyd i høj opløsning
3 udskiftelige lydfiltre
Fuldt udstyret rejsepakke
Aftageligt kabel
Afrundede ørespidser og bagved-øret-design

N40

ØRETELEFONER MED HØJ OPLØSNING OG PERSONLIGT TILPASSET LYD.

FUNKTIONER OG FORDELE
AKG’s lydekspertise
Et lydbillede i verdensklasse med stor klarhed og en varm bas, som
løfter din musiknydelse til nye højder.
Perfekt lyd i høj opløsning
N40 nyder godt af avanceret hybridteknik med en Knowles-balanceret
armature-enhed og en dynamisk enhed. Den præcise kombination
af disse enheder lader dig nyde musikken i høj opløsning fra dine
afspillere, så du får netop den oplevelse, som musikerne og teknikerne
sigtede efter, da de arbejdede i studiet.
3 udskiftelige lydfiltre
Gør det muligt at justere bas, mellemtone eller diskant efter din
personlige smag - lige i øret.
Fuldt udstyret rejsepakke
Med et stilfuldt etui til fly-adapteren og mikrofon- og fjernstyringskablet
får du let det hele med på rejsen. Pakken indeholder også et
rengøringsværktøj, et lige kabel og 3 udskiftelige ørespidser.
Aftageligt kabel
Disse øretelefoner er robust konstrueret i rustfrit stål med blødt
gummi for maksimal komfort. Der medfølger 2 snofrie og aftagelige
kabler, så den samlede brugeroplevelse er på samme høje niveau som
lyden.
Afrundede ørespidser og bagved-øret-design
Øretelefonerne følger ørets anatomi for at sikre et komfortabelt greb
og en forbedret lytteoplevelse.

HVAD ER DER I ÆSKEN
3 stk. lydtuningsfiltre
4 par ørespidser (XS, S, M, L)
Flyadapter
Rengøringsværktøj
Lige kabel
Universalkabel med fjernstyring/mikrofon
Etui

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Impedans

: 20 ohm

Følsomhed

: 115 dB SPL/V ved 1 kHz

Frekvensområde

: 10 Hz - 40 kHz

Maks. indgangseffekt : 10 mW
Vægt

: 22 g

