
Ylivertainen ja kustomoitava äänikokemus.
N40 in-ear-kuulokkeissa yhdistyvät korkearesoluutioinen audio ja 
akustinen hybridiratkaisu, jonka muodostavat dynaamisen elementin ja 
balansoidun ankkurielementin kombinaatio. Ne jäljittelevät äänenlaatua, 
jonka parissa muusikot ja ääni-insinöörit työskentelivät ollessaan 
studiossa: selkeä, korkealaatuinen ääni lämpimällä bassotoistolla on 
puhtaan ääninautinnon huipentuma. Kolmen virityssuodattimen avulla 
kustomoitava ääni sallii basso-, keski- ja korkeiden äänitaajuuksien 
moduloimisen suoraan korvaan henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti. 
Tämän ultraensiluokkaisen äänikokemuksen mukana tulee myös täysin 
varusteltu matkapakkaus, kaksi sotkeutumatonta ja helposti irroitettavaa 
kaapelia sekä pehmeät anatomisesti muotoillut korvaosat. Mustan ja 
hopean väriyhdistelmällä elegantisti korostetut AKG N40-kuulokkeet 
tarjoavat huippuluokkaisen ja unohtumattoman äänikokemuksen.

OMINAISUUDET
 AKG-ääniasiantuntemus

 Täydellinen korkearesoluutioinen äänentoisto

 Kolme vaihdettavaa äänisuodatinta

 Täysin varusteltu matkapakkaus

 Irroitettava kaapeli

 Pyöristetyt korvaosat ja behind-the-ear-rakenne
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OMINAISUUDET JA HYÖDYT
 AKG-ääniasiantuntemus

 Selkeä ja maailmanluokan akustinen sointi lämpimällä bassovasteella, 

joka vie musiikillisen nautintosi ja arvostuksesi aivan uusille tasoille.

 Täydellinen korkearesoluutioinen äänentoisto
 N40-kuulokkeissa on hybridielementtijärjestelmä, joka koostuu 

balansoidusta Knowles-ankkurielementistä ja dynaamisesta elementistä. 

Tarkasti valittujen elementtien yhdistelmä sallii korkearesoluutioisen 

äänisisällön kuuntelemisen musiikkilaitteista, aivan kuten muusikot ja 

ääni-insinöörit tarkoittivat studiossa työskennellessään.

 Kolme vaihdettavaa äänisuodatinta
 Sallii basso-, keski- ja korkeiden taajuuksien moduloinnin suoraan 

korvaan henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti.

 Täysin varusteltu matkapakkaus
 Tyylikäs kantolaukku sisältää sovittimen lentokonekäyttöä varten 

sekä mikrofoni-/kauko-ohjainkaapelin, jotka takaavat verrattoman 

helppokäyttöisyyden tien päällä. Pakkauksen viimeistelee puhdistustyökalu, 

suora kaapeli ja kolme vaihdettavaa korvakuulokesovitinta.

 Irroitettava kaapeli
 Kestävä ruostumaton teräs, parhaan mukavuuden tarjoava pehmeä kumi 

sekä mukana toimitettava kahden sotkeutumattoman ja irroitettavan 

johdon yhdistelmä tekevät näistä in-ear-kuulokkeista ääntä suuremman 

kokemuksen.

 Pyöristetyt korvaosat ja behind-the-ear-rakenne
 Noudattaa korvan luonnollista anatomiaa tarjoten miellyttävän istuvuuden 

ja parannetun kuuntelukokemuksen.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Kolme äänivirityssuodatinta

Neljä paria korvakuulokesovittimia (XS, S, M, L)

Sovitin lentokonekäyttöä varten

Puhdistustyökalu

Suora kaapeli

Yleiskäyttöinen kaukosäädin-/mikrofonikaapeli

Kantopussi

TEKNISET TIEDOT
Kaiutinelementin koko : 8mm Dynamic +1 BA driver

Impedanssi : 20 ohmia

Herkkyys : 115dB SPL/V @1kHz

Dynaamisen taajuusvasteen arvoväli : 10Hz-40kHz

Maks. syöttöteho : 10mW

Paino : 22 g
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