
Optimala brusreducerande hörlurar för de som vill vara i fred 
med sin musik.
Slipp allt oväsen. AKG N60NC-hörlurarna har suveränt Grammy-
vinnande AKG-ljud och minimerar dessutom tack vare klassens bästa 
brusreducering störande ljud som finns överallt, från bilar till flygplan. Det 
senaste tillskottet i Flight-serien gör att du kan rocka loss i upp till 30 
timmar på batteri. Och om det bästa du vet är att sjunka in i musiken 
under längre stunder kan du använda N60NC i passivt läge när batterierna 
är urladdade. Lättviktshörlurarna är prydda med detaljer i exklusiva 
material som aluminium, minnesskum och skinn, den här fantastiska 
lyssningsupplevelsen är elegant utformad och en fröjd för både örat och 
ögat. Dessutom har hörlurarna fiffiga funktioner som exklusiv 3D-Axis-
vikmekanism, komplett resetillbehörspaket, enknapps universalkabel med 
fjärr/mikrofon och USB-laddningskabel.

FUNKTIONER
 AKG:s ljudkunnande

 AKG-brusreducering/Högeffektiv, 
aktiv brusreducerande teknologi

 Komplett resetillbehörspaket

 Långvarigt underbart lyssnande

Bli ett med din musik och stäng 
ute resten av världen.
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FÖRSTKLASSIGA BRUSREDUCERANDE HÖRLURAR SOM ÄR ANPASSADE FÖR RESANDE.



N60

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
 AKG:s ljudkunnande

 Tydligt akustisk karaktär i världsklass med varm basåtergivning som gör 

ljudet till en upplevelse på helt nya nivåer.

 Högeffektiv, aktiv brusreducerande teknologi

 Minskar oväsen från omgivningen under resan och skapar en perfekt ljudmiljö 

där du får vara i fred med din musik.

 Komplett resetillbehörspaket

 Gjort för enkel transport och förvaring tack vare 3D-vikningsmekanism och 

väska. Det är bara att dra i väg med din musik på ett ögonblick.

 Långvarigt underbart lyssnande

 Tack vare 30 timmars batteritid och USB-laddningskabel kan N60NC hänga 

med hela vägen. Både dit och hem.

DETTA FINNS I LÅDAN
 1 par AKG N60 hörlurar
 Väska
 Flygplansadapter
 USB-uppladdningskabel
 3,5 mm löstagbar kabel med universalfjärr/mik

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Storlek på enhet : 40 mm

Dynamiskt frekvensomfång : 10 Hz – 22 kHz

Impedans : 32 ohm

Max ineffekt : 30 mW

Känslighet : 123 dB SPL/V@1 kHz

Vikt : 150 g

Kabelns längd : 1,2 m

Anslutning : 3,5 mm (1/8 tum) stereo-minijack
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