
De enige echte AKg®-AccurAtesse. 
OnmisKenbAre Quincy JOnes-stiJl.

Met drie kenmerkende kleurencombinaties om uit te kiezen, staan de Q 350's voor 
een gestroomlijnde en stijlvolle upgrade voor ieder draagbaar toestel zonder 
enige concessie te doen aan geluid van topkwaliteit of comfort. Ontworpen voor 
duurzaamheid en hoge kwaliteit met de nauwkeurige, ongefilterde akoestiek die de 
koptelefoons van AKG® al meer dan 60 jaar tot de studionorm maken, produceren de 
Q 350's constant een sterk geluid met een kwaliteit die maar weinig koptelefoons 
kunnen evenaren – ongeacht de grootte.

Met een gewicht van slechts 3 gram (zonder kabel) wordt het moeilijk een koptelefoon te 
vinden die minder weeg en meer kan. Drie maten oordopjes van schuim verzekeren een 
comfortabele pasmaat voor ieder oorkanaal, waardoor de oren minder snel vermoeid 
raken en urenlang ononderbroken gebruik mogelijk wordt.

Perfect voor in de sportzaal, in het vliegtuig of tijdens het hardlopen – overal waar u 
maar geluid van AKG-kwaliteit wenst en een koptelefoon met een bijzonder uiterlijk die 
zo licht is, dat u vergeet dat u één van de beste oordopjes die verkrijgbaar zijn draagt.

“Stijl is belangrijk, maar inhoud is nog belangrijker.”
 – Quincy Jones

belAngriJKste specificAties

➔	 Systeem: Dynamisch
➔	 Ontwerp: Closed-back hoofdtelefoon
➔	 Kleur: Zwart met limoengroene accenten, wit met limoengroene 

accenten, limoengroen met zwarte accenten
➔	 Frequentiebereik: 11,5Hz tot 23khz
➔	 Gevoeiligheid: 121dB SPL/V
➔	 Max. invoervermogen: 20mW
➔	 Ingangsimpedantie: 16 ohm
➔	 Nettogewicht (zonder 

 kabel):  3g
➔	 Kabel: 99,99% Zuurstofvrije kabel (1m)
➔	 Hoofdaansluiting: Met hard goud vergulde jack-plug en contacten

in-ear hoofdtelefoon (oorkanaal) - Quincy Jones signature line

belAngriJKste  
KenmerKen
➔	ULtrALiCHtGeWiCHt

➔	KLeUr: ZWArt Met LiMOen-
GrOene ACCenten, Wit Met 
LiMOenGrOene ACCenten,  
LiMOenGrOen Met ZWArte  
ACCenten

➔	COMfOrtABeLe PASVOrM

➔	COMPLeet Met DrAAGetUi 

➔	BeSte KeUS VOOr DrAAGBAre 
DVD-, CD- en MP3-SPeLerS

➔	COMPAtiBeL Met iPhone

➔ CommuniCatie paCk (in line 
iphone miCrofoon) inClusief
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tHe QuINcy JONeS SIGNature lINe


