
Brzmią nadzwyczajnie – nawet zanim włączysz dodatkową funkcję.
Słuchawki AKG N60NC Wireless zapewniają referencyjną jakość dźwięku 
AKG Signature – głębokie brzmienie tonów niskich oraz wysoką jakość 
tonów średnich – a także najlepszą w swojej klasie technologię redukcji 
szumów dostosowaną do potrzeb osób podróżujących. Jedno ładowanie 
wystarcza na 15 godzin nieprzerwanego słuchania po aktywowaniu 
funkcji Bluetooth i Active Noise Cancellation. Mimo to jakość dźwięku jest 
nadzwyczajna nawet w pasywnym trybie pracy. Przycisk umieszczony 
na nausznicy  pozwala sterować odtwarzaniem, a łączność Bluetooth 
zapewnia bezprzewodowy dostęp do wszystkich utworów. Co więcej, 
możliwość złożenia do płaskiej postaci oraz bogaty zestaw akcesoriów – 
w tym adapter samolotowy, pokryty tkaniną kabel odporny na splątanie 
oraz etui – zapewniają wygodne podróżowanie ze słuchawkami.

CECHY
 Najlepsza w swojej klasie technologia redukcji szumów 

 Bezstratne odtwarzanie bezprzewodowe dzięki technologii aptX

 15 godzin pracy akumulatora

 Dźwięk referencyjny w jakości opracowanej przez firmę AKG 

 Możliwość złożenia na płasko dla łatwego transportu 
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CECHY I KORZYŚCI
   Najlepsza w swojej klasie technologia redukcji szumów 

 Technologia Active Noise Cancellation zapewnia maksymalny komfort 

w podróży. Technologia ta działa w oparciu o najwyższej jakości 

materiały – pianki z pamięcią kształtu i skórę ekologiczną – których 

zadaniem jest redukowanie szumów z otoczenia oraz tworzenie 

prywatnej strefy ciszy i komfortu.

   Bezstratne odtwarzanie bezprzewodowe dzięki technologii aptX
 Łączność Bluetooth zapewnia bezprzewodowy dostęp do wszystkich 

utworów, a dzięki zastosowaniu technologii aptX i AAC możesz uzyskać 

najwyższą jakość dźwięku podczas przesyłania strumieniowego. 

Masz połączenie przychodzące? Odbierzesz je jednym dotknięciem 

przycisku.

   15 godzin pracy akumulatora
 Wbudowany akumulator zapewnia 15 godzin odtwarzania po włączeniu 

funkcji Bluetooth i Active Noise Cancellation, a także do 30 godzin 

odtwarzania z samą funkcją ANC. Słuchawek możesz też używać bez 

końca w trybie pasywnym – nawet po wyłączeniu ANC zapewniają 

niesamowite brzmienie.

   Dźwięk referencyjny w jakości opracowanej przez firmę AKG 
 Niezależnie od stanu funkcji ANC słuchawki zapewniają wielokrotnie 

nagradzaną jakość dźwięku referencyjnego AKG Signature z głębokim 

brzmieniem tonów niskich oraz wysoką jakością tonów średnich.

   Możliwość złożenia na płasko dla łatwego transportu 
 Bezprzewodowe słuchawki N60NC Wireless można złożyć do płaskiej 

postaci, aby z łatwością zmieścić je w bagażu podręcznym lub w 

kieszeni i swobodnie korzystać z nich w czasie każdej podróży. 

Kompleksowy zestaw akcesoriów – w tym uniwersalny pilot zdalnego 

sterowania/mikrofon, pokryty tkaniną kabel odporny na splątanie, 

adapter samolotowy oraz etui – zapewnia najwyższą wygodę 

użytkowania słuchawek w każdym miejscu.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
Słuchawki

Pokrowiec

Adapter samolotowy

Kabel do ładowania przez port USB

Odłączany kabel 3,5 mm z mikrofonem/pilotem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
Rozmiar przetwornika : 40 mm

Dynamiczne pasmo przenoszenia : 10 Hz–22 kHz

Impedancja : 32 omy

Maksymalna moc wejściowa : 30 mW

Czułość : 111 dB SPL/V przy 1 kHz

Masa : 199,4 g

Długość Przewodu : 1,2 m

Złącze : 3,5 mm (1/8”) Stereo Mini-Jack

Typ Akumulatora : Polimerowy Li-Ion (3,7 V, 610 mAh)

Ładowanie : 5 VDC, 550 mA

Wersja Bluetooth : 4.0

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

Zakres Częstotliwości 
Nadajnika Bluetooth : 2402 − 2480 MHz

Moc Nadajnika Bluetooth : <4 dBm

Modulacja Nadajnika Bluetooth : GFSK, П/4 DQPSK, 8DPSK
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