
O melhor fone de ouvido com cancelamento de ruído para quem 
prefere ficar a sós com a música.
Ouça o melhor som. Os fones de ouvido AKG N60NC combinam o som 
padrão AKG, vencedor do Grammy técnico, com a melhor tecnologia de 
cancelamento de ruídos, que minimiza os barulhos incômodos encontrados 
em aviões, trens e outros veículos. Com mais de 30 horas de bateria, o 
fone acompanhará você sempre e tornará o seu mundo melhor. Se quiser 
passar mais tempo curtindo sua música favorita, o N60NC pode continuar 
sendo usado no modo passivo depois que a bateria acabar. Com detalhes 
em materiais sofisticados como alumínio, espuma com memória e couro, 
esta nova experiência de som vem em uma embalagem leve, belíssima 
e feita à mão — um prazer para os olhos e para os ouvidos. Além do 
som diferenciado, o N60NC também possui articulação exclusiva com 
eixo 3D e vem com uma bolsa para viagem com todos os acessórios, 
controle remoto com um só botão microfone embutido no cabo e cabo de 
carregamento USB.

MOTIVOS PARA ACREDITAR
 Qualidade de som padrão AKG

 Tecnologia de cancelamento de ruído AKG/ Tecnologia de 
cancelamento ativo de ruído de alto desempenho

 Uma bolsa para viagem com todos os acessórios

 Prazer sonoro duradouro

Desfrute a música de que gosta 
e esqueça o resto.
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
 Qualidade de som padrão AKG

 Sonoridade clara e diferenciada, com graves calorosos, que fará você 
desfrutar e apreciar muito mais a música.

 Tecnologia de cancelamento ativo de ruído de alto desempenho
 Reduz o ruído ambiente, sobretudo durante viagens, criando um 

ambiente sonoro perfeito onde você pode ficar a sós com a música 
de que gosta.

 Uma bolsa para viagem com todos os acessórios
 Projetada para facilitar o transporte e o armazenamento graças ao 

mecanismos de dobra 3D e a caixa de transporte. Assim, você pode 
levar sua música favorita sempre com você.

 Prazer sonoro duradouro
 Com tempo de bateria de 30 horas e cabo de carregamento USB, 

o N60NC funciona durante toda a viagem (na ida e na volta).

CONTEÚDO DA CAIXA
 1 fone de ouvido AKG N60

 Bolsa de transporte

 Adaptador para voos

 Cabo de carregamento USB

 Cabo destacável de 3,5 mm com microfone 
e controle remoto universal

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tamanho do driver : 40 mm

Intervalo de resposta dinâmica de frequência : 10 Hz a 22 kHz

Impedância : 32 Ohms

Potência máx. entrada : 30 mW

Sensibilidade : 123 dB SPL/V a 1 kHz

Peso : 150 g (5,3 oz)

Comprimento do cabo : 1,2 m

Conexão : Miniplugue estéreo de 
    3,5 mm (1/8")


