
Lyder fantastisk. Og så tænder du dem.
 De trådløse AKG N60NC hovedtelefoner har den berømte AKG-lyd med 
dyb bas og rig mellemtone. I tilgift får du klassens bedste støjreduktion, 
som er fintunet til rejsebrug. En enkelt opladning giver dig 15 timers 
uafbrudt lytteglæde med både Bluetooth og aktiv støjreduktion slået til, 
og de lyder lige så fantastisk i den passive tilstand. En knap på ørekoppen 
giver dig fuld kontrol over musikafspilningen, og med Bluetooth får du 
trådløs adgang til al din musik. Men det bedste er, at det foldbare design 
og det medfølgende tilbehør – flyadapter, filterfrit stofkabel og etui - gør 
disse hovedtelefoner lige så rejseklare som dig selv.

FUNKTIONER
 Klassens bedste teknologi til aktiv støjreduktion

 Tabsfri trådløs afspilning med aptX

 15 timers batteritid

 Lyd i AKG’s reference-kvalitet

 Kan foldes fladt i en kompakt og 100 % transportabel form
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FUNKTIONER OG FORDELE
   Klassens bedste teknologi til aktiv støjreduktion 

 Aktiv støjreduktion fintunet til rejsebrug kombineres med fremragende 

materialer -hukommelsesskum og proteinlæder - så du kan udelukke 

støjen og skabe din helt personlige stillezone.

   Tabsfri trådløs afspilning med aptX
 Få adgang til al din lyd trådløst via Bluetooth, og oplev fremragende 

kvalitetslyd, når du streamer, takket være aptX- og AAC-teknologien, 

som forbedrer ydelsen for trådløs lyd for ethvert medie. Har du et 

indgående opkald? Besvar det med et tryk på en enkelt knap.

   15 timers batteritid
 Du får 15 timers afspilning med både Bluetooth og aktiv støjreduktion 

slået til. Og helt op til 30 timers afspilning, når kun støjreduktionen er 

slået til. Faktisk kan du bruge disse hovedtelefoner uendeligt længe i 

passiv tilstand. Fordi de lyder rigtig godt - selv når de er slukkede.

   Lyd i AKG’s reference-kvalitet 
 Uanset om disse hovedtelefoner er tændte eller slukkede, giver de 

dig den prisbelønnede og karakteristiske AKG-lyd med dyb bas og rig 

mellemtone.

   Kan foldes fladt i en kompakt og 100 % transportabel form 

 De trådløse N60NC hovedtelefoner kan foldes fladt, så de let passer i 

din håndbagage - eller sågar i din lomme. Så er de klar til at underholde 

dig på både lange og korte rejser. Gennemtænkt tilbehør som en 

universel mikrofon/fjernbetjening, filterfrit stofkabel, flyadapter og 

etui gør disse hovedtelefoner utroligt praktiske på farten.

HVAD ER DER I ÆSKEN
Hovedtelefoner

Etui

Flyadapter

USB-opladningskabel

3,5 mm aftageligt kabel med mikrofon/fjernbetjening

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Frekvensområde : 10 Hz-22 kHz

Impedans : 32 Ohm

Maks. indgangseffekt : 30 mW

Følsomhed : 111 dB SPL/V ved 1 kHz   

Vægt : 199,4g

Kabellængde : 1,2 m

Forbindelse : 3,5 mm (1/8”) Stereo Mini-Jack

Batteritype : Lithium-ion Polymer (3,7 V, 610 mAh)

Opladning : 5 V DC, 550 mA

Bluetooth-version : 4.0

Understøtter : A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6, HSP V1.2

Frekvensområde for 
Bluetooth-transmitter : 2402 − 2480 MHz

Bluetooth-sendeeffekt : < 4 dBm

Bluetooth-sendemodulation : GFSK, П/4 DQPSK, 8DPSK
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