
Förstklassigt ljud, hur du än väljer att resa.
N20NC är hörlurar med en mycket bekväm passform, speciellt utvecklade 

för resande. De levererar fantastiska ljudprestanda och ger den Grammy-

belönade ljudupplevelse som AKG har levererat i åratal. N20NC har 

aktiv hybrid-brusreducering som reducerar brus framför allt i det lägre 

frekvensområdet. Ljudkaraktären är klar och har en varm basåtergivning. 

Lyssnarna kan njuta av 20 timmars batteritid och enkel laddning via 

micro-USB och en trasselfri textilsladd med en treknappsfjärrkontroll som 

är kompatibel med Android- och iOS-enheter. Bäst av allt, de omsorgsfullt 

utvalda tillbehören – flygplansadapter, bärväska, rengöringsverktyg, 

öronsnäckor i tre olika storlekar – gör hörlurarna redo att uppgradera 

varje musikresa till första klass.

FUNKTIONER
 Utvecklade för resande, stadsmiljöer och pendlingstrafik

 Klassledande aktiv brusreduceringsteknik

 AKG:s referensljud

 20 timmars batteritid

 Universalfjärrkontroll med tre knappar och kompatibilitetsomkopplare
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N20NC

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
   Utvecklade för resande, stadsmiljöer och pendlingstrafik

 Hörlurarna är lätta att ta med och otroligt bekväma. Du kan ta fram 

dem var som helst när du vill njuta av din musik: på tunnelbanan, på 

flygbussen eller i taxin.

   Klassledande aktiv brusreduceringsteknik
 Finjusterad aktiv brusreducering minskar bruset från omgivningen och 

skapar din egna tysta och avskilda zon.

   AKG:s referensljud
 Hörlurar N20NC som ger dig AKG:s prisbelönta referensljud med djup 

bas och fylligt mellanregister.

   20 timmars batteritid
 Njut av 20 timmars lyssnarglädje och enkel laddning via micro-USB 

efteråt. Hörlurarna kan även användas i passivt läge för att spara 

batteri.

   Universalfjärrkontroll med tre knappar och kompatibilitetsomkopplare
 Den trasselfria kabeln är tillverkad av hållbar textil och har en 

fjärrkontroll med tre knappar för full kompatibilitet med både Android- 

och iOS-enheter.

DETTA FINNS I LÅDAN
Hörlurar

Bärväska

Flygadapter

USB-laddningskabel

Kabel på 3,5 mm med universell fjärrkontroll/mikrofon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Frekvensåtergivning : 12 Hz–22 kHz

Impedans : 16 ohm 

Max. ingångseffekt : 10 mW

Känslighet : 116dB/V@1kHz

Vikt : 40,2 g 

Anslutning : 3,5 mm stereo-minijack
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