
Parhaat ajatukset syntyvät hiljaisuudessa.
Matkustusta varten optimoiduissa AKG N700NC Wireless -kuulokkeissa 

ensiluokkainen mukautuva melunvaimennustekniikka yhdistyy 

sulavalinjaiseen ja tyylikkääseen muotoiluun. Lopputuloksena on 

puhdas, särötön ja häiriötön studiotason sointi. Poikkeuksellisella, koko 

toistoalueen suorituskyvyllä varustettujen AKG N700NC Wireless 

-kuulokkeiden suunnittelussa on hyödynnetty AKG:n Grammy-palkittua 

osaamista. Niiden bassotoisto on pehmeä, ja kaikki äänet toistuvat 

selkeästi. 90 astetta kääntyvän nivelen ja mukautuvasta vaahtomuovista 

valmistettujen korvatyynyjen ansiosta pitkätkin kuuntelusessiot ovat 

miellyttäviä. Napinpainalluksella kytkettävä Ambient Aware -toiminto 

mahdollistaa ympäristön äänien kuuntelun esimerkiksi keskustelua tai 

kuulutuksia varten – ja siirtymisen takaisin musiikin pariin. N700NC 

Wirelessin asetuksia on helppo hallita AKG-kuulokesovelluksen avulla. 

Kuulokkeiden pitkäkestoinen akku tarjoaa 20 tuntia miellyttävää 

musiikintoistoa melunvaimennuksella Bluetooth-tilassa (36 tuntia 

langallisessa kuuntelutilassa). Taittuva rakenne ja mukana toimitettavat 

lisävarusteet – kuten lentokonesovitin, kantokotelo ja sotkeutumaton 

kangaspäällysteinen kaapeli yksipainikkeisella kauko-ohjaimella – tekevät 

näistä kuulokkeista valmiit ensiluokkaiseen matkustamiseen, joka 

vapauttaa luovuutesi.
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OMINAISUUDET JA HYÖDYT
  AKG:n studiotason sointi 

 Nauti AKG:n Grammy-palkitusta studiotason soinnista, jolle on 
ominaista täyteläinen basso ja sävykkäät keskiäänet.

 Ensiluokkainen mukautuva melunvaimennustekniikka
 AKG:n kuulokesarja, joka on suunniteltu erityisesti matkustamista, 

kaupunkiympäristöjä ja työmatkoja ajatellen.

 Mukavat ja ergonomiset
 Pehmeiden korvatyynyjen, mukautuvan vaahtomuovin ja säädettävän 

pehmustetun kuulokesangan ansiosta käyttäjät voivat nauttia 
rauhaisasta kuuntelukokemuksesta tuntikausia.

 Taittuva rakenne, ensiluokkainen kannettavuus
 Suojaa kokoontaitettavia kuulokkeitasi tyylikkäästi tällä hienostuneella 

kantokotelolla.

 20 tunnin akunkesto
 Käytä kuulokkeita melunvaimennuksella 20 tuntia Bluetooth-tilassa 

tai 36 tuntia langallisessa kuuntelutilassa.

 Valmistettu laadukkaista materiaaleista
 Ensiluokkaiset valmistusmateriaalit (kuten kuulokesangan metalliset 

liukuosat, alumiiniset yksityiskohdat, mukautuva vaahtomuovi ja 
tekonahkaiset korvatyynyt) tekevät kuulokkeista tyylikkäät ja 
mukavat.

 Ambient Aware -tila
 Voit muokata kuulokkeiden toimintaa sekä päättää, kuinka paljon 

ympäristön ääniä haluat kuulla. Tämän voit tehdä muutamalla 
napinpainalluksella tai AKG-kuulokesovelluksen avulla.

 Kristallinkirkkaat puhelut napinpainalluksella
 Perfect Calls -toiminto poistaa puheesta kaiun ja parantaa oman 

puheen kuulemista puhelun aikana. TalkThru tarjoaa täydellisen 
tasapainon melunvaimennuksen ja ympäristön äänien kuulemisen 
välillä.

 Irrotettava kaapeli yksipainikkeisella kauko-ohjaimella
 Kaapelin yleisesti yhteensopiva yksipainikkeinen kauko-ohjain 

helpottaa musiikin kuuntelua ja puheluiden hallintaa.

 Täysimittaiset lisävarusteet
 Lentokonesovitin ja kantokotelo tekevät kuulokkeista ihanteellisen 

matkakumppanin.

 Kuulokkeiden asetusten täysi hallinta AKG-kuulokesovelluksella
 Säädä ympäristön äänien voimakkuutta, käytä ja muokkaa 

taajuuskorjainta, hallitse automaattista virrankatkaisua ja päivitä 
kuulokkeiden laiteohjelmisto. Lataa sovellus osoitteessa akg.com

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
1 kuulokkeet
1 kantokotelo
1 lentokonesovitin
1 USB-latauskaapeli
1 suora kaapeli

TEKNISET TIEDOT
Ohjaimen koko : 40 mm

Dynaaminen taajuusvaste : 10Hz-20kHz

Herkkyys : 110dB SPL/V

Suurin ottoteho : 30 mW

Impedanssi : 32 ohm

Bluetooth-lähettimen teho : <4dBm (EIRP) 

Bluetooth-lähettimen modulaatio : GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK

Bluetoothin taajuus : 2,402GHz-2,48GHz

 Bluetooth-profiilit : A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6

Bluetooth-versio : V4.1

Akkutyyppi : Polymeerinen litiumioniakku 
  (3,7V, 730 mAh)

Latausaika : 2 tuntia

Puheaika BT päällä : 23 tuntia

Musiikin toistoaika BT päällä ja 
ANC päällä : 23 tuntia

Musiikin toistoaika BT pois päältä ja 
ANC päällä : 36 tuntia

Paino : 270g


