N60NC WIRELESS

Langattomat on-ear-kuulokkeet aktiivisella melunvaimennuksella

Kuulostaa upealta. Sitten kytket ne päälle.
AKG N60NC Wireless -kuulokkeissa on AKG:lle ominainen sointi, joka
takaa täyteläisen basson ja sävykkäät keskiäänet. Kuulokkeiden
ensiluokkainen melunvaimennus on suunniteltu erityisesti matkustamista
ajatellen. Kun Bluetooth ja aktiivinen melunvaimennus ovat käytössä,
voit nauttia kuuntelusta jopa 15 tunnin ajan yhdellä latauksella. Lisäksi
kuulokkeiden ääni kuulostaa upealta myös passiivitilassa. Voit ohjata
toistoa korvakupissa olevalla painikkeella ja kuunnella musiikkia
langattomasti Bluetoothin avulla. Mikä parasta, kokoontaitettavan
rakenteen ja huolellisesti valikoitujen oheislaitteiden (lentokonesovitin,
sotkeutumaton kangaskaapeli ja kantokotelo) ansiosta kuulokkeet ovat
aina valmiina lähtöön.
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OMINAISUUDET JA HYÖDYT
	Ensiluokkainen aktiivinen melunvaimennus
Matkustamista ajatellen suunniteltu aktiivinen melunvaimennus ja
laadukkaat materiaalit (mukautuva vaahtomuovi ja keinonahka)
vähentävät taustamelua ja antavat sinun nauttia kuuntelusta omassa
rauhassasi.
	Häviötön langaton äänentoisto ja aptX-tuki
Kuuntele sisältöä langattomasti Bluetooth-yhteyden kautta ja nauti
huippulaadukkaasta suoratoisto-äänestä – aptX- ja AAC-teknologiat
parantavat langattoman äänentoiston laatua lähteestä riippumatta.
Odotatko puhelua? Vastaa siihen kätevästi yhdellä painikkeella.
	15 tunnin akunkesto
Kuulokkeiden akku kestää 15 tuntia, kun Bluetooth ja aktiivinen
melunvaimennus ovat päällä. Kesto on jopa 30 tuntia, kun vain
aktiivinen melunvaimennus on käytössä. Lisäksi voit käyttää
kuulokkeita loputtomasti passiivitilassa, sillä ne kuulostavat hyvältä
myös ilman virtaa.
	AKG:n referenssitasoinen äänentoisto
Olivatpa kuulokkeet aktiivi- tai passiivitilassa, niiden äänessä
kuuluu AKG:n palkittu ominaissointi. Nauti täyteläisestä bassosta ja
sävykkäistä keskiäänistä.
	Kokoontaitettava ja kompakti rakenne
Langattomat N60NC Wireless -kuulokkeet on helppo taittaa kokoon,
joten ne mahtuvat sekä käsimatkatavaroihin että taskuun. Ne
ovat valmiina viihdyttämään sinua niin lyhyillä kuin pitkillä matkoilla.
Yleisesti yhteensopivan kauko-ohjainmikrofonin, sotkeutumattoman
kangaskaapelin, lentokonesovittimen ja muiden huolellisesti valikoitujen
oheislaitteiden ansiosta voit ottaa kuulokkeet kätevästi mukaasi.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Kuulokkeet
Kantopussi
Lentokonesovitin
USB-latauskaapeli
3,5 mm:n irrotettava kaapeli, jossa kauko-ohjainmikrofoni

TEKNISET TIEDOT
Kaiutinelementin koko

: 40 mm

Dynaamisen taajuusvasteen arvoväli : 10 Hz – 22 kHz
Impedanssi

: 32 ohmia

Enimmäisteho

: 30 mW

Herkkyys

: 111 dB SPL/V @ 1 kHz

Paino

: 199,4 g

Kaapelin pituus

: 1,2 m

Liitäntä

: 3,5 mm (1/8”) Stereo Miniliitin

Akun tyyppi
: Litium-ion Polymeeri
		 (3,7 V, 610 mAh)
Lataus

: 5 VDC, 550 mA

Bluetooth-versio

: 4.0

Tuki

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

Bluetooth-lähettimen taajuusalue

: 2402 − 2480 MHz

Bluetooth-lähettimen teho

: < 4 dBm

Bluetooth-lähettimen
modulaatio

: GFSK, П/4 DQPSK, 8DPSK

