
Den ultimative støjeliminerende hovedtelefon - når du vil være 
alene med din musik
Ingen mislyde. N60NC-hovedtelefonen giver dig overlegen, Grammy-
vindende AKG-lyd - sammen med klassens bedste aktive støjreduktion, 
så du minimerer støjen fra fly, tog og biler. Dette nyeste medlem af Flight-
familien leverer op til 30 timers batteritid. Vil du lytte endnu længere, 
kan N60NC stadig bruges i passiv tilstand med tomt batteri. Denne 
uovertrufne lytteoplevelse er flot pakket ind i førsteklasses materialer 
som aluminium, hukommelsesskum og læder – en fryd for både øjne og 
ører. Tilmed kan du glæde dig over en eksklusiv 3D-foldemekanisme, en 
komplet tilbehørspakke til rejsebrug, en et-knaps universalfjernbetjening 
med mikrofon og et USB-ladekabel.

FUNKTIONER
 AKG-lydoplevelsen

 AKG støjreduktions-teknologi / Højtydende aktiv 
støjreduktions-teknologi

 En komplet rejsepakke

 Langvarig lytteoplevelse

Kom helt ind i musikken - og 
luk forstyrrelser ude.
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N60

FUNKTIONER OG FORDELE
 AKG-lydoplevelsen

 Her får du den verdenskendte klang med varm basgengivelse, der 
løfter din musiknydelse til nye højder.

 Højtydende aktiv støjreduktions-teknologi
 Reducerer omgivelsernes støj – navnlig når du rejser – og skaber et 

perfekt lydmiljø, hvor du kan være helt alene med din musik.

 En komplet rejsepakke
 Designet til nem transport og opbevaring med 3D-foldemekanismen og 

det medfølgende etui, som gør det let at tage musikken med overalt.

 Langvarig lytteoplevelse
 Takket være 30 timers batterilevetid og det praktiske USB-ladekabel 

kan du få glæde af N60NC hele vejen (og på hjemvejen).

HVAD ER DER I ÆSKEN
 AKG N60-hovedtelefon

 Opbevaringsetui

 Flyadapter

 USB-ladekabel

 3,5 mm aftageligt kabel med universalfjernbetjening / mikrofon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Enhedsstørrelse : 40 mm

Frekvensområde : 10 Hz – 22 kHz

Impedans : 32 ohm

Maks. indgangseffekt : 30 mW

Følsomhed : 123 dB SPL/V ved 1 kHz

Vægt : 150 g

Kabellængde : 1,2 m

Tilslutning : 3,5 mm (1/8”) stereominijack
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