
SIMPLESMENTE UM DOS FONES DE OUVIDO DE 
SONORIDADE MAIS PRECISA DO MUNDO.

Inspirado por Quincy Jones, produtor vencedor do Grammy 
técnico, o AKG N90Q é um fone de ouvido da mais alta 
tecnologia — o melhor de sua categoria — e proporciona o 
melhor desempenho acústico e customização de som. Com a 
autocalibragem TruNote, tecnologias de cancelamento ativo 
de ruído, duas almofadas de espuma e controles na concha, 
o N90 fará você desfrutar de reprodução de som de alto 
nível — fiel, precisa, com profundidade de palco ajustável 
e controles de tom personalizados. Usando materiais 
sofisticados como couro e alumínio, cinco tecnologias 
patenteadas e som full HD, o N90Q cria uma experiência de 
som sem igual, inspirada pelo próprio Quincy.

FONES DE OUVIDO DE REFERÊNCIA COM CALIBRAGEM 
AUTOMÁTICA E CANCELAMENTO DE RUÍDO

CARACTERÍSTICAS

 Tecnologia TruNote
 Controle de tom: Total controle e ajuste da sonoridade
 Controle de palco: Três modos de ajuste espacial da 
sonoridade

 Design ergonômico patenteado 
 USB e som HD 
 DAC embutido

FONES DE OUVIDO 
QUE ESCUTAM
SEUS OUVIDOS



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

 Tecnologia TruNote
 Com as duas almofadas de espuma e controles de 

autocalibragem na concha, o TruNote permite reproduzir
o som com alta precisão.

 Controle de tom: Total controle e ajuste da sonoridade
 Com ele, você ajusta os graves e agudos sem nenhuma 

distorção, criando um som genuinamente personalizado e 
desenvolvido sob orientação de Quincy Jones, vencedor
do Grammy técnico.

 Controle de palco: Três modos de ajuste espacial da 
sonoridade

 As opções de customização de som são “Standard”,
“2.1 Studio” e “5.1 Surround Sound”.

 Design ergonômico patenteado 
 As almofadas auriculares de dupla densidade ajudam a 

reduzir os reflexos no interior da câmera acústica, e os dois 
controles giratórios na concha facilitam o acesso ao controle 
de volume, graves e agudos e também da imagem do som.

 USB e som HD 
 A conexão USB permite playback com som full HD, 

atualizações de software e carregamento rápido.
 DAC embutido

 O DAC embutido permite reproduzir faixas digitais em alta 
resolução de um PC ou dispositivo Android através de uma 
conexão direta à porta micro-USB do fone de ouvido. Assim, 
a conversão digital-analógica-digital é eliminada e não há 
nenhuma perda de qualidade. 

CONTEÚDO DA CAIXA

 1 fone de ouvido AKG N90Q 
 Adaptador para voos 
 Cabo de 1,2M com kit comunicação

 de 3 botões compatível com IOS
 Cabo de 1,2M com kit comunicação

 de 3 botões compatível com
 Android/Windows

 Cabo reto de 3 m 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho do driver : 52 mm
Intervalo de resposta
dinâmica de frequência : 10 Hz-20 kHz
Impedância : 32 Ohms
Potência máx. de entrada : 100 mW
Sensibilidade : 110 dB SPL a 1 kHz/100 mV
Peso : 460 g
Comprimento do cabo : Cabos destacáveis de 1,2 e 3 m incluídos
Conexão : Plugue de 3,5 mm
Tempo de reprodução
de musica : 11~12 hrs
Tempo para recarregar
a bateria : 4 hrs

FONES DE OUVIDO DE REFERÊNCIA COM CALIBRAGEM 
AUTOMÁTICA E CANCELAMENTO DE RUÍDO

 Cabo de carregamento 

 Case de alimentação 

 Bolsa de transporte 

 Baterias

*Compatível com a maioria dos celulares, smartphones e tablets.
As funções variam de acordo com o celular, tablet ou aplicativo utilizado.


