Trådlösa hörlurar med adaptiv brusreducering

Fantastiska idéer föds i tystnad.
AKG N700NC Wireless-hörlurarna är optimerade för resor och kombinerar
förstklassig adaptiv bruselimineringsteknik med snygga och eleganta
designdetaljer. De levererar rent studioljud fritt från förvrängningar och
störningar. AKG N700NC Wireless-hörlurarna ger enastående prestanda

FUNKTIONER
AKG:s referensljud
Förstklassig adaptiv bruselimineringsteknik
Ergonomisk komfort

inom hela ljudspektrumet. De är konstruerade med Grammy-vinnande

Kan vikas platta och förvaras i ett exklusivt bärbart fodral

AKG-expertis och levererar en varm basåtergivning och oöverträffad

20 timmars batteritid

klarhet. Den bekväma designen med gångjärn som kan rotera 90° och

Tillverkade av exklusiva material

öronkuddar av memoryskum ger dig många timmars lyssnarglädje.
Ambient Aware-funktionen aktiveras med en enkel knapptryckning och
ger dig full koll på omgivningen oavsett om du vill samtala kort med någon,

Koll på omgivningen
Samtal av kristallklar kvalitet med en knapptryckning

lyssna på meddelanden eller försjunka helt i din musik. Kontrollera enkelt

Kabel med fjärrkontroll med en knapp

inställningarna för N700NC Wireless med hjälp av AKG-hörlursappen.

Utrustad med en full uppsättning tillbehör

Det hållbara batteriet ger 20 timmar av lyssnarglädje med BT+ANC på

Full kontroll över inställningarna via AKG-hörlursappen

(36 timmar trådlöst med ANC på). Modellen kan vikas platt och levereras
med smarta tillbehör som flygplansadapter, bärväska och en trasselfri
textilkabel med fjärrkontroll med en knapp. Hörlurarna är utrustade för
att du alltid ska kunna resa i första klass, till en zon som frigör din sanna
kreativa potential.

Trådlösa hörlurar med adaptiv brusreducering

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
	AKG:s referensljud
Njut av Grammy-vinnande AKG-referensljud med djup bas och fylligt
mellanregister.
Förstklassig adaptiv bruselimineringsteknik
En AKG-serie med hörlurar som är särskilt utvecklade för resor,
stadsmiljöer och pendling.
Ergonomisk komfort
Lyssnare kan njuta av flera timmar av fridfull lyssnarglädje tack
vare de mjuka öronkuddarna med memoryskum och den vadderade
justerbara huvudbygeln.
Kan vikas platta och förvaras i ett exklusivt bärbart fodral
Skydda dina hopvikta hörlurar med stil när du transporterar dem i den
eleganta bärväskan.
20 timmars batteritid
Använd hörlurarna i 20 timmar med BT+ANC på eller 36 timmar
trådbundet med ANC på.
Tillverkade av exklusiva material
Den exklusiva designen med flyttbara hållare av ren metall,
aluminiumdetaljer, memoryskum och öronkuddar av konstläder gör
dessa hörlurar eleganta och bekväma att använda.
Koll på omgivningen
Ställ in hur mycket du vill höra av omgivningen och ta full kontroll över
hörlurarnas prestanda med en knapptryckning via AKG-hörlursappen.
Samtal av kristallklar kvalitet med en knapptryckning
Eliminera eko och hör dig själv bättre när du pratar i telefon med
Perfect calls-funktionen, och håll full koll på omgivningen med TalkThru
som ger en optimal balans mellan bruseliminering och omgivningsljud.
Kabel med fjärrkontroll med en knapp
Tack vare universalfjärrkontrollskabeln med en knapp behöver du
aldrig sluta lyssna eller ta emot samtal.
Utrustad med en full uppsättning tillbehör
Flygadaptern och bärväskan gör att du kan ta med dig hörlurarna
överallt.
Full kontroll över inställningarna via AKG-hörlursappen
Bestäm hur mycket du vill höra av omgivningen, aktivera och anpassa
equalizerinställningarna, styr den automatiska på/av-funktionen eller
framtidssäkra hörlurarna med automatisk uppdatering av den inbyggda
programvaran. Ladda ned den från akg.com
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par hörlurar
fodral
flygadapter
USB-laddningskabel
rak kabel

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Impedans

: 16 ohm

Känslighet

: 110 dB SPL/1 mW vid 1 kHz

Max. ingångseffekt

: 20 mW

BT-typ

: 4.2

Frekvensområde

: 10 Hz–20 kHz

Vikt

: 261 g

