
Echte toonaangevende geluidskwaliteit van AKG in een prachtig, 
verfijnd, on-the-go pakket met vele aansluitmogelikheden.

Toonaangevende prestatie komt samen met onbeperkte connectiviteit in de 

visueel verbluffende en sonisch superieure AKG N20 in-ear hoofdtelefoon. De 

zorgvuldig ontworpen AKG N20, met toonaangevende geluidskwaliteit en een 

universele 3-knops remote/mic die volledig compatible is met zowel Android als 

Apple, zet een nieuwe standaard voor audioplezier voor onderweg. Kritische 

luisteraars zullen ook de royale toepassing van hoogwaardige materialen, 

een stoffen snoer dat niet in de war raakt en een semi-gesloten ontwerp 

voor superieure akoestiek en verbeterde bass-respons waarderen. De N20 

hoofdtelefoon, een elegante belichaming van perfect geluid, wordt geleverd 

met een compleet accessoirepakket met vliegtuigadapter, reinigingtool en 

opberghoesje, waardoor deze direct vanuit de doos klaar is voor gebruik.

OPTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
 Universele 3-knops remote/mic

 Een compleet pakket van afwerkingen van hoge kwaliteit 
en accessoires

 De AKG geluidsexpertise

De allure van uitzonderlijk 
vormgegeven audio.
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ANDROIDTM

iOS



N20
TOONAANGEVENDE IN-EAR HOOFDTELEFOON MET UNIVERSELE 3-KNOPS REMOTE.

KENMERKEN EN VOORDELEN
 Universele 3-knops remote/mic
 Door de volledige compatibiliteit met zowel Android als iOS heb 

je eenvoudig controle over je telefoon, muziek en volumeregeling. 
Schakel gemakkelijk tussen Android- en MFI-compatibiliteit in één 
remote*.

 Een compleet pakket van afwerkingen van hoge kwaliteit en 
accessoires

 Geniet van een weergaloze audio-ervaring, versterkt door het 
gebruik van aantrekkelijk aluminium, zachte siliconen en duurzame 
stoffen.

 De AKG geluidsexpertise
 Akoestische eigenschappen van wereldklasse met een warme bass-

respons die je muzikale genot en waardering naar een nieuw niveau 
brengen.

VERPAKKINGSINHOUD
 AKG N20 In-Ear Hoofdtelefoon
 Stoffen knoopvrije kabel 
 Vliegtuigadapter
 Reinigingstool
 Opberghoesje
 3 paar oordopjes (S, M, L)

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Gevoeligheid : 110dB SPL/V @1kHz
Impedantie : 38 ohm
Frequentiebereik : 20-20kHz
Nominaal opgenomen vermogen : 10mW
Gewicht : 18g
Kabellengte : 1,2m
Aansluitingen : 3.5mm jack

*Compatible met populaire smartphones, feature phones en tablets. 
Functies zijn afhankelijk van je telefoon, tablet of toepassing.


