Trådløse hovedtelefoner med fleksibel støjreduktion

De bedste ideer fødes i stilhed.
De trådløse AKG N700NC hovedtelefoner er optimeret til rejsebrug
Førsteklasses fleksibel støjreduktion kombineres her med et slankt og
elegant design, som giver dig ægte studielyd uden forvrængning. AKG’s
Grammy-vindende eksperter har skabt de trådløse AKG N700NC

FUNKTIONER
AKG-referencelyd
Førsteklasses fleksibel støjreduktion
Ergonomisk og komfortabel pasform

hovedtelefoner. De er konstrueret til enestående ydelse med bred

Kan foldes helt fladt - i en førsteklasses bærbar pakke

støjreduktion, varm bas og en klarhed uden lige. Det 90 grader roterende

20 timers batteritid

hængsel og ørepuder med memory-skum giver dig mange timers

Fremstillet af materialer i topkvalitet

komfort og lytteglæde. Et enkelt tryk på en knap giver dig fuldt fokus på
omgivelserne. Du kan til hver en tid deltage i samtaler, høre meddelelser
- eller fordybe dig helt i din musik. AKG hovedtelefon-appen giver nem

Omgivelsesfølsomme
Krystalklare opkald og samtaler med et tryk på en knap

kontrol over de trådløse indstillinger på N700NC. Det langtidsholdbare

Aftageligt kabel med fjernbetjening med én knap

batteri giver dig 20 timers trådløs lyd med aktiv støjreduktion (36 timer

Leveres med et komplet sæt af tilbehør

med ledning og støjreduktion). Med foldbart design og tilbehør som

Fuld kontrol over indstillingerne med AKG hovedtelefon-appen

flyadapter, etui og filterfrit stofkabel med en-knaps fjernbetjening er
disse hovedtelefoner klar til en rejse på første klasse.

Trådløse hovedtelefoner med fleksibel støjreduktion

FUNKTIONER OG FORDELE
	AKG-referencelyd
Få glæde af Grammy-prisbelønnet AKG-referencelyd med dyb bas og
fyldig mellemtone.
Førsteklasses fleksibel støjreduktion
Disse AKG-hovedtelefoner er specielt designet til rejser, storbyer og
pendlere.
Ergonomisk og komfortabel pasform
Få mange timers fredfyldt lytteglæde takket være de bløde ørepuder
med memory-skum og den polstrede, justerbare hovedbøjle.
Kan foldes helt fladt - i en førsteklasses bærbar pakke
Beskyt dine foldbare hovedtelefoner med stil i dette elegante etui.
20 timers batteritid
Brug hovedtelefonerne i 20 timer med Bluetooth og aktiv støjreduktion
- eller i 36 timer med ledning og aktiv støjreduktion.
Fremstillet af materialer i topkvalitet
Førsteklasses
materialer
som
hovedbøjleskinner
i
metal,
aluminiumsdetaljer og læderørepuder gør hovedtelefonerne elegante
og behagelige.
Omgivelsesfølsomme
Bestem selv, hvor meget af omgivelserne du vil høre og få fuld kontrol
over dine hovedtelefoners ydeevne med et tryk på en knap eller via
AKG hovedtelefon-appen.
Krystalklare opkald og samtaler med et tryk på en knap
Perfekte opkald eliminerer ekko og forbedrer gengivelsen af din stemme
under telefonsamtaler. Med TalkThru bliver du helt opmærksom på dine
omgivelser. Således får du den perfekte balance mellem støjreduktion
og opmærksomhed på omgivelserne.
Aftageligt kabel med fjernbetjening med én knap
Takket være det universelle fjernbetjeningskabel med én knap går du
aldrig glip af musik eller opkald.
Leveres med et komplet sæt af tilbehør
Med flyadapter og etui kan du tage dine hovedtelefoner med overalt.
Fuld kontrol over indstillingerne med AKG hovedtelefon-appen
	
Vælg niveau for omgivelsesfølsomhed, slå equalizer-indstillingerne
til og tilpas dem, kontrollér auto-tænd-/slukfunktionen, eller gør
dine hovedtelefoner fremtidssikrede med automatisk opdatering
af firmwaren. Download den på akg.com
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hovedtelefoner
etui
flyadapter
USB-opladningskabel
lige kabel

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Impedans

: 16 ohm

Følsomhed

: 110 dBSPL/1 mW @1 kHz

Maks. indgangseffekt

: 20 mW

BT-type

: 4.2

Frekvensområde

: 10-20 kHz

Vægt

: 261 g

