
Heittäydyimme luoviksi äänentoiston kanssa.
Ensiluokkaisesta kiiltävästä mustasta keramiikasta valmistettu AKG N5005 
edustaa selkeän ja yksityiskohtaisen studiotason äänentoiston särötöntä ja 
häiriötöntä huippua. Kumpaankin kuulokkeeseen asennettu yksi dynaaminen 
ja neljä balansoitua ankkurielementtiä mahdollistavat tasapainoisen viiden 
elementin kokoonpanon ja ainutlaatuisen äänentoiston säädön, joka mahdollistaa 
neljä tarkasti muokattua toistoasetusta. Hi-Res-sertifioitu AKG N5005 
tarjoaa tarkat keskiäänet, kristallinkirkkaat diskantit ja lämpimät bassot 
— musiikkitoiston, joka on inspiroivan selkeä. Bluetooth® 4.1:n, irrotettavan 
kaapelin ja 8 tunnin akkukeston ansiosta kuulokkeet sopivat täydellisesti 
liikkuvaan elämäntyyliin. Kolmipainikkeinen, yleisesti yhteensopiva kauko-ohjain 
takaa kristallinkirkkaat puhelut, ja ensiluokkaisessa kantopussissa kuulokkeet 
kulkevat helposti mukana.

OMINAISUUDET
  Korkean resoluution ääni ja viisitie-hybridirakenne takaavat 

äärimmäisen laadukkaan äänentoistokokemuksen

  Neljä vaihdettavaa äänisuodatinta äänentoiston muokkaamiseen

  Korkealaatuinen Bluetooth®-kaapeli langattomaan 
handsfree-kokemukseen

  Hyvin istuva muotoilu ja kestävä, kiiltävästä keramiikasta 
valmistettu viimeistely
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OMINAISUUDET JA HYÖDYT
  Korkean resoluution ääni ja viisitie-hybridirakenne takaavat äärimmäisen 

laadukkaan äänentoistokokemuksen
 Molempien kuulokeyksiköiden uraauurtava yhden dynaamisen ja neljän 

balansoidun ankkurielementin toteutus pystyy luomaan muusikoiden ja 
teknikoiden arvostaman studiotason äänentoiston.

  Neljä vaihdettavaa äänisuodatinta äänentoiston muokkaamiseen
 Neljä ainutlaatuista suodatinta mahdollistavat, basson, keski-, keskiylä- ja 

ylätaajuuksien säätöä henkilökohtaisten mieltymysten mukaisiksi.

  Korkealaatuinen Bluetooth®-kaapeli langattomaan handsfree-kokemukseen
 Kuuntele suosikkimusiikkiasi langattomasti ja puhu kristallinkirkkaita 

handsfree-puheluita.

  Hyvin istuva muotoilu ja kestävä, kiiltävästä keramiikasta valmistettu viimeistely
 Ensiluokkaisista materiaaleista valmistetun N5005:n mukana toimitetaan 

silikoni- sekä Spinfit-tulppia kolmessa eri koossa (S, M, L), mikä takaa 
täydellisen istuvuuden ja maksimaalisen käyttömukavuuden.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
 Kuulokkeet  

 Sarjanumerokilpi

 Ensiluokkainen kantopussi 

 Neljä äänisuodatinta: Bassovahvistus, referenssiääni, keskiylätaajuuksien  
 vahvistus ja ylätaajuuksien vahvistus

 Irrotettava kaapeli, jossa kolmipainikkeinen ja yleisesti yhteensopiva 
 kauko-ohjainmikrofoni

 Balansoitu 2,5 mm:n audiokaapeli 

 Bluetooth-kaapeli

 USB-latauskaapeli

 Puhdistustyökalu

 Lentokonesovitin 

 4 paria korvainserttejä (XS, S, M, L)

 3 paria Spinfit-korvatulppia (S, M, L)

TEKNISET TIEDOT
Järjestelmä : Hybriditekniikka : 4 balansoitua  
    ankkurielementtiä ja yksi dynaaminen  
    elementti 

Kaiutinelementin koko : 9,2 mm + neljä balansoitua ankkurielementtiä 

Dynaamisen taajuusvasteen arvoväli : 10Hz–40 kHz 

Herkkyys : 116 dB SPL/V @1 kHz 

Impedanssi : 18 ohmia

Bluetooth-lähettimen teho : 0–4 dBm 

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

Bluetooth-taajuus : 2,402 – 2,480 GHz 

Bluetooth-profiilit : A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6, HSP V1.2 

Bluetooth-versio : V4.1

Akkutyyppi : Litiumioni-

Polymeeriakku, ladattava : 120 mA/3,7 V 

Latausaika : <2 tuntia

Musiikin toistoaika Bluetooth päällä : 8 tuntia

Puheluaika Bluetooth päällä : 8 tuntia

Paino : 11,4 g
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