
Vi flyttede lydmuren. 
AKG N5005 er omhyggeligt udformet i førsteklasses blank sort keramik. De 
er indbegrebet af ren og detaljeret studielydgengivelse uden forvrængning 
eller forstyrrelser. Med den banebrydende kombination af én dynamisk og 
fire afbalancerede armaturenheder i hver øretelefon giver AKG dig perfekt 
afbalancerede hovedtelefoner i en konfiguration med fem enheder og enestående 
muligheder for at justere lyden med fire nøjagtige udgangspræferencer. 
AKG N5005 er Hi-Res-certificerede og gengiver præcise mellemtoner, 
krystalklare høje toner og en varm bas, så du bliver inspireret af musikkens 
renhed. De passer perfekt til din mobile livsstil med Bluetooth® 4.1, aftageligt 
kabel, 8 timers batterilevetid, 3-knaps universel/fjernbetjening til håndfri 
betjening, krystalklare opkald og et førsteklasses etui, så du let kan have dem 
med på farten.

FUNKTIONER
  Hi-Res-lyd med 5-vejs hybrid-konstruktion giver en fremragende 

lydoplevelse

 4 udskiftelige lydfiltre giver dig mulighed for at tilpasse lyden

  Højtydende Bluetooth®-kabel giver en håndfri og trådløs oplevelse

 Designet er behageligt og modstandsdygtigt med en blank 
 keramisk overflade
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FUNKTIONER OG FORDELE
 Hi-Res-lyd med 5-vejs hybrid-konstruktion giver en fremragende lydoplevelse

 Den banebrydende kombination af en dynamisk og fire afbalancerede 
armaturenheder i hver hovedtelefon gengiver den lydkvalitet, som 
musikere og lydteknikere stræber efter at opnå.

 4 udskiftelige lydfiltre giver dig mulighed for at tilpasse lyden
 Med fire enestående filtre kan du justere bas, mellemtone og mellemhøje 

eller høje frekvenser, så de moduleres efter dine personlige præferencer.

 Højtydende Bluetooth®-kabel giver en håndfri og trådløs oplevelse
 Lyt til din yndlingsmusik trådløst, og modtag krystalklare håndfri opkald.

 Designet er behageligt og modstandsdygtigt med en blank keramisk overflade
 N5005 er lavet af førsteklasses materialer og leveres med 

silikoneørepropper i fire forskellige størrelser og Spinfit-ørepropper i tre 
størrelser (S, M, L), som passer perfekt og giver maksimal komfort.

HVAD ER DER I ÆSKEN
 Hovedtelefoner  

 Serienummermærkat

 Førsteklasses etui 

 4 lydfiltre: Bas-forstærkning, referencelyd, mellemtone-forstærkning og 
 diskant- forstærkning

 Aftageligt og drejeligt kabel med universel fjernbetjening/mikrofon med 3 knapper

 Aftageligt og drejeligt 2,5 mm balancekabel 

 BT-kabel

 USB-opladningskabel

 Rengøringsværktøj

 Flyadapter 

 4 sæt ørepropper (XS, S, M, L)

 Tre sæt SpinFit-ørepropper (S, M, L)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
System : Hybrid-teknologi: 4 afbalancerede  
   armaturenheder og 1 dynamisk enhed 

Enhedsstørrelse : 9,2 mm og 4x afbalanceret armatur 

Frekvensområde : 10–40 kHz 

Følsomhed : 116 dB SPL/V@1 kHz 

Impedans : 18 ohm 

Bluetooth-sendereffekt : 0-4 dbm 

Bluetooth-sendermodulation : GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK 

Bluetooth-frekvens : 2.402-2.480 GHz 

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

Bluetooth-version : V4.1 

Batteritype : Litium-ion 

Polymer genopladeligt batteri  : 120 mA/3,7 V

Opladningstid : under 2 timer

Musikspilletid med BT aktiveret : 8 timer

Taletid med BT aktiveret : 8 timer

Vægt  : 11,4 g
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