
OMINAISUUDET

 TruNote-tekniikka
 Sävynsäätö: Täydellinen hallinta äänen soinnille
 Kuuntelutilan hallinta: Kolme tilaperusteista kuuntelutilaa
 Patentoitu ergonominen muotoilu 
 USB-liitäntä ja HD-ääni 
 Sisäänrakennettu DAC

ÄÄNENTOISTOLTAAN YHDET MAAILMAN 
TARKIMMISTA KUULOKKEISTA.

Grammy-palkitun tuottajan Quincy Jonesin innoittamana 

suunniteltu AKG N90Q on uusinta teknologiaa edustava 

lippulaivatason kuuloke, joka tarjoaa ylivertaiset akustiset 

ominaisuudet sekä ainutlaatuisen kustomoinnin audiolle. 

Hyödyntämällä automaattista TruNote-kalibrointia, aktiivista 

vastamelutekniikkaa, sekä kaksoismuotoutuvia pehmikkeitä 

ja kuulokekuppiin sijoitettuja säätimiä, käyttäjä voi nauttia 

highend-tason tinkimättömän tarkasta äänentoistosta sekä 

yksilöllisestä äänensävyn ohjauksesta. Laadukkaat materiaalit 

kuten nahka ja alumiini, viisi patentoitua teknologiaa sekä aito 

HD Audio luovat ylittämättömän kuuntelukokemuksen, joka on 

saanut vaikutteita Quincyltä itseltään.

REFERENSSILUOKAN AUTOMAATTISESTI 
KALIBROITUVAT VASTAMELUKUULOKKEET

KUULOKKEET 
JOTKA 

KUUNTELEVAT 
KORVIASI



OMINAISUUDET JA HYÖDYT

 TruNote-tekniikka
 Yhdessä kaksois-muotoutuvien pehmusteiden ja 

kuulokekuppiin sijoitettujen, automaattista kalibrointia 
ohjaavien säätimien kera, TruNote mahdollistaa tarkan 
äänentoiston.

 Sävynsäätö: Täydellinen hallinta äänen soinnille
 Sen avulla basson ja diskantin säädöt voidaan suorittaa 

ilman minkäänlaista äänen säröytymistä; aidosti 
henkilökohtaisen maun mukaan - toteutettuna
Grammy-voittaja Quincy Jonesin näkemysten pohjalta.

 Kuuntelutilan hallinta: Kolme tilaperusteista kuuntelutilaa
 Äänen mukautusasetukset jotka sisältävät vaihtoehdot 

“Standard”, “2.1 Studio” ja “5.1 -surround-ääni”.

 Patentoitu ergonominen muotoilu 
 Kaksitiheyksiset korvapehmusteet vähentävät merkittävästi 

heijastuksia akustisen kammion sisällä, kun vastaavasti 
kuulokekuppiin sijoitetut kaksi pyörösäädintä mahdollistavat 
kätevät säätömahdollisuudet äänenvoimakkuudelle,
bassolle ja diskantille sekä äänen kuvantamiseen.

 USB-liitäntä ja HD-ääni 
 USB-liitäntä mahdollistaa Full HD -äänentoiston, 

ohjelmistopäivitykset ja nopeat latausajat.

 Sisäänrakennettu DAC
 Sisäänrakennettu DAC mahdollistaa tietokoneella tai 

Android-laitteella olevien digitaalisten ääniraitojen 
kytkemisen suoraan kuulokkeiden mikro-USB-porttiin,
jolloin mitään ylimääräistä äänenlaatua heikentävää
D/A/D-muunnosta ei tarvita.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

 1 pari AKG N90Q -kuulokkeita 
 Sovitin lentokonekäyttöä varten 
 1.2m 3-painikkeinen kaukosäädin/

 mikrofoni-MFI-audiokaapeli*
 1.2m 3-painikkeinen kaukosäädin/

 mikrofoni-Android/Windows-audiokaapeli*
 3 m liitosjohto 

TEKNISET TIEDOT

Kaiutinelementin koko : 52 mm
Dynaamisen taajuusvasteen arvoväli : 10Hz-20kHz
Impedanssi : 32 ohmia
Maks. tehonkesto : 100mW
Herkkyys : 110DB SPL @ 1kHz / 100mV
Paino : 460g
Johdon pituus : 3m ja 1,2 metrin 
  irrotettavat kaapelit
  sisältyvät pakkaukseen
Liitin : 3,5 mm pistoke
Musiikin toistoaika : 11~12 tuntia
Latausaika : 4 tuntia

REFERENSSILUOKAN AUTOMAATTISESTI 
KALIBROITUVAT VASTAMELUKUULOKKEET

 Latauskaapeli 
 Laturipakkaus 
 Matkapussi 
 Ladattavat paristot  

*Sopii suosittuihin älypuhelimiin, peruspuhelimiin ja tabletteihin. 
Toiminnot vaihtelevat puhelimen, tabletin tai sovelluksen mukaan.


