
AKG-lyd i referencekvalitet med raffineret design og et væld af 
tilslutningsmuligheder - lige til at tage med overalt.
Ydelse i referenceklassen, slående design og ubegrænsede 
tilslutningsmuligheder smelter sammen i de stilfulde og lydmæssigt 
overlegne AKG N20 øretelefoner. Her får du referencelyd og en universal-
fjernbetjening med tre knapper og mikrofon, som virker fuldt ud med 
både Android og Apple. Den omhyggeligt konstruerede AKG N20 sætter 
en ny standard inden for øretelefoner. Kræsne lyttere vil sætte pris 
på de luksuriøse materialer og tekstilkablet, der modvirker kabelsalat. 
Den halvlukkede konstruktion leverer en suveræn klang med forbedret 
basydelse. N20-øretelefonerne er den stilfulde inkarnation af pletfri lyd. 
Der medfølger en komplet tilbehørspakke med flyadapter, renseværktøj 
og opbevaringsetui, som hjælper med at kickstarte din lyd-oplevelse.

FUNKTIONER
 Universal-fjernbetjening med tre knapper og mikrofon

 En komplet pakke med kvalitetsfinish og tilbehør

 AKG’s lydekspertise

Glæd dig til oplevelsen af 
ekstremt veldefineret lyd.

N20
ØRETELEFONER I REFERENCEKLASSE MED UNIVERSALFJERNBETJENING MED TRE KNAPPER.
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N20
ØRETELEFONER I REFERENCEKLASSE MED UNIVERSALFJERNBETJENING MED TRE KNAPPER.

FUNKTIONER OG FORDELE
 Universal-fjernbetjening med tre knapper og mikrofon

 Fjernbetjeningen virker perfekt med både Android og iOS, så 
du let kan styre telefon, afspilning og lydstyrke. Skift let mellem 
understøttelsen af Android og iOS - i én og samme fjernbetjening*.

 En komplet pakke med kvalitetsfinish og tilbehør
 Lad dig forkæle af en overvældende lydoplevelse, som understreges 

af det attraktive design med aluminium, blød silikone og robuste 
tekstiler.

 AKG’s lydekspertise
 Det stærke, verdensberømte lydbillede med varm basgengivelse vil 

løfte din musiknydelse til nye højder.

HVAD ER DER I ÆSKEN
 AKG N20 øretelefoner
 Stofkabel der modvirker kabelsalat
 Flyadapter
 Renseværktøj
 Opbevaringsetui
 3 par ørespidser (S, M, L)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Følsomhed : 110 dB SPL/V ved1 kHz
Impedans : 38 ohm
Frekvensområde : 20 Hz - 20 kHz
Maks. indgangseffekt : 10 mW
Vægt : 18 g
Kabellængde : 1,2 m
Tilslutning : 3,5 mm jackstik

*Kompatibel med populære smartphones, mobiltelefoner og tablets.
Funktionerne afhænger af din telefon, tablet eller app.


