
Låter fantastiskt. Sedan aktiverar du dem.
De trådlösa AKG N60NC-hörlurarna har AKG:s signaturljud som går 
djupt i basen och ger ett fylligt mellanregister samt en klassledande 
brusreducering som finjusterats för resor. En enda laddning ger dig 
15 timmars oavbruten musiklyssning med både Bluetooth och aktiv 
brusreducering aktiverat, men de låter precis lika bra när de är avstängda.  
Med en knapp på öronkåpan kan du kontrollera all musikuppspelning 
och Bluetooth ger dig trådlös tillgång till all din musik. Det bästa av 
allt är den hopfällbara designen och de smarta tillbehören som ingår – 
flygplansadapter, en trasselfri kabel och en praktisk bärväska – som gör 
hörlurarna redo att resa när du är redo.

FUNKTIONER
 Klassledande aktiv brusreduceringsteknik  

 Förlustfri, trådlös ljuduppspelning med aptX

 15 timmars batteritid

 AKG-ljud av referensklass  

 Går att vika platta och ryms i en kompakt väska
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FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
   Klassledande aktiv brusreduceringsteknik 

 Hörlurarna är tillverkade av de bästa materialen – memoryskum och 

äkta läder – och den aktiva brusreduceringen har finjusterats för att 

minska bruset och skapa en perfekt och tyst egen zon på resan.

   Förlustfri, trådlös ljuduppspelning med aptX
 Lyssna på all din musik trådlöst via Bluetooth och njut av överlägset 

kvalitetsljud när du strömmar, allt tack vare aptX- och AAC-teknikerna 

som förbättrar trådlösa ljudprestanda för alla typer av medier. Är det 

någon som ringer?  Svara med en enkel knapptryckning.

   15 timmars batteritid
 Få 15 timmars speltid med både Bluetooth och aktiv brusreducering 

aktiverat och upp till 30 timmars speltid med enbart ANC aktiverat. 

Du kan faktiskt använda dem även i passivt läge eftersom de här 

hörlurarna låter bra även när de är avstängda.

   AKG-ljud av referensklass 
 Aktiverade eller inte, de här hörlurarna ger dig AKG prisvinnande 

signaturljud som går djupt i basen och har ett fylligt mellanregister.

   De går att vika platta så att de ryms i en kompakt förpackning som är 
enkel att ta med

 De trådlösa N60NC-hörlurarna går att vika platta så att de enkelt ryms 

i ditt handbagage eller i din ficka och är redo att plockas fram under 

alla resor, oavsett om den är lång eller kort. Smarta tillbehör, som t. ex. 

universell fjärrkontroll/mikrofon, trasselfri kabel, flygplansadapter och 

bärväska gör att de här hörlurarna blir de enklaste att ta med på resan.

DETTA FINNS I LÅDAN
Hörlurar

Bärväska

Flygadapter

USB-laddningskabel

Avtagbar kabel på 3,5 mm med universell fjärrkontroll/mikrofon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Storlek på enhet : 40 mm

Dynamiskt frekvensomfång : 10 Hz–22 kHz

Impedans : 32 ohm

Maximal ingångseffekt : 30 mW

Känslighet : 111dBSPL/V @1kHz

Vikt : 199,4 g

Kabellängd : 1,2 m

Anslutning : 3,5 mm Stereo-minijack

Batterityp : Litiumjonpolymer (3,7 V, 610 mAh)

Laddar : 5 VDC, 550 mA

Bluetooth-version : 4.0

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

Bluetooth-sändarens frekvensomfång : 2 402–2 480 MHz

Bluetooth-sändarens effekt : <4 dBm

Bluetooth-sändarens modulering : GFSK, П/4 DQPSK, 8 DPSK
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