
Aandacht voor elk akoestisch detail.
De Harman Kardon® NC-hoofdtelefoon biedt een exclusief 
akoestisch systeem dat een subliem mechanisch ontwerp 
koppelt aan materialen en elektronica van topklasse. Door 
de gebruiker te vervangen bogen, behuizingen die zichzelf 
aanpassen, zachtleren oorkappen en schuim met lage 
retentie voor de oorkappen zorgen voor een comfortabele 
pasvorm en een optimale akoestische afsluiting op het 
oor. Het NC-model maakt gebruik van de eigen closed-
loop, actieve digitale ruisonderdrukkingstechnologie 
van HARMAN die werd ontwikkeld voor akoestische 
installaties in luxeauto's. De via USB op te laden NC-
hoofdtelefoon is uitgerust met een batterij die tot 40 uur 
meegaat. Zelfs als de batterij van de hoofdtelefoon leeg 
is, werkt de hoofdtelefoon nog steeds als deze via de 
meegeleverde bypass-kabel wordt aangesloten op een 
weergaveapparaat. Geen enkele andere hoofdtelefoon met 
ruisonderdrukking biedt deze passieve weergavemodus.
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 Harman Kardon® HEadPHonES
Topkwaliteit hoofdtelefoon voor over het oor met eigen closed-loop, actieve digitale ruisonderdrukkingstechnologie.

Hoofdtelefoon die ruis onderdrukt als geen andere. 



Geavanceerd, modern ontwerp
De NC-hoofdtelefoon van Harman Kardon biedt hightech prestaties in een 
elegante verpakking en met een efficiënte interface. Door de combinatie 
van gezandstraald staal en matzwarte behuizingen, passen het ontwerp en 
de functionaliteit van de NC's perfect bij Apple-producten en versterken zij 
tegelijkertijd de geavanceerde elegantie van het merk Harman Kardon.

Eigen closed-loop, actieve digitale ruisonderdrukkingstechnologie
De NC-hoofdtelefoon maakt gebruik van de eigen closed-loop, actieve 
digitale ruisonderdrukkingstechnologie die HARMAN heeft ontwikkeld 
voor geluidsinstallaties in luxeauto's. De technologie analyseert en 
optimaliseert het audiosignaal voordat dit het oor van de luisteraar 
bereikt. NC-hoofdtelefoons zijn uitgerust met een microfoon binnen in 
de oorkap voor de meest nauwkeurige ruisonderdrukking. De actieve 
digitale ruisonderdrukking is gecombineerd met de sublieme passieve 
ruisonderdrukkingsfuncties van de NC om de best mogelijke luisterervaring 
te bieden.

Passieve weergavemodus
Bij andere hoofdtelefoons met ruisonderdrukking is de muziek afgelopen 
als de batterij leeg is. Maar niet bij hoofdtelefoons van het NC-model. 
Door de hoofdtelefoon op het weergaveapparaat aan te sluiten via een 
meegeleverde bypass-kabel, kunt u blijven genieten van muziekweergave 
(wel zonder actieve digitale ruisonderdrukking), zelfs als de batterij leeg is.

Geoptimaliseerd driversysteem
Krachtige 40 millimeter drivers produceren een uitstekende 
frequentierespons (16Hz – 20kHz), een breed dynamisch bereik en hoge 
geluidsdruk. Het resultaat is dat NC-hoofdtelefoon een nauwkeurig geluid 
en verbeterde basrespons biedt.

Basbuis
NC-hoofdtelefoons zijn uitgerust met een basbuis die functioneert als 
een afgestemde baspoort. Het geeft de basprestaties een impuls en 
helpt de hoofdtelefoons een uitzonderlijke basrespons te bieden bij elke 
volumeniveau.

Een helder en nauwkeurig geluid zelfs bij lage volumes
Door het akoestische ontwerp en de passieve ruisreductie van de NC's 
kunt u muziek en andere audio duidelijk horen, ook bij lage geluidsvolumes. 
Zo kunt u genieten van alles wat de muziek te bieden heeft zonder een 
hoog volume te hoeven kiezen. Dat is ook nog eens veiliger voor uw oren.

Door de gebruiker te vervangen metalen bogen
Teneinde de optimale plaatsing van de oorkap op het hoofd te 
vergemakkelijken, en de akoestische prestaties te verbeteren, worden 
NC-hoofdtelefoons geleverd met bogen voor de hoofdband in twee 
verschillende formaten: klein en groot. U kunt op eenvoudige wijze de 
bogen vervangen om te bepalen welk formaat het maximale comfort en de 
optimale pasvorm biedt. 

Behuizingen die zichzelf aanpassen
De zware stalen scharnieren waarmee de behuizingen van de NC zijn 
verbonden met de hoofdband maken het mogelijk om de behuizingen in 
twee richtingen te draaien. Deze structuur behoudt een ideale pasvorm en 
biedt een optimale akoestische afsluiting op het oor, waardoor het comfort 
wordt vergroot en ruis van buitenaf tot een minimum wordt beperkt ten 
behoeve van een superieur geluid.
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Door de gebruiker los te koppelen, zachtleren oorkappen
De oorkappen op de NC-hoofdtelefoon zijn uitgerust met zacht leer dat 
comfortabel tegen het oor rust en een luxueus gevoel geeft. Zo nodig kunt 
u de oorkappen verwijderen om deze schoon te maken of te vervangen. 
Als de oorkappen op de behuizingen zijn aangebracht, zijn zij bevestigd 
met industriële magneten en PORON®-schuim.  

Topkwaliteit schuim met lage retentie
Een andere factor die bijdraagt aan de uitstekende passieve ruisreductie 
en de verbeterde basrespons van de NC-hoofdtelefoon is het schuim 
met lage retentie in de oorkappen. Het hoogwaardige schuim zorgt voor 
een akoestische afdichting op het oor, waardoor geluiden buiten worden 
gehouden, de basrespons verbetert en anderen niet worden gestoord door 
uw muziek. 

Oplaadbaar via USB
Gebruikers van een NC-hoofdtelefoon kunnen hun apparaat opladen terwijl 
zij onderweg zijn, met een meegeleverde USB-kabel, waardoor batterijen 
of een extra oplader niet langer nodig zijn. 

2D-vouwmechanisme
De NC-oorkappen kunnen plat worden gevouwen als zij niet in gebruik 
zijn, waardoor de hoofdtelefoon gemakkelijker is mee te nemen en op te 
bergen.

Loskoppelbare kabel met metalen stekkers
De kabel van de NC-hoofdtelefoon is gewikkeld in dichtgeweven 
nylonmateriaal en bevat uitstekend afgewerkte 3,5 millimeter stekkers aan 
beide uiteinden. De dikke kabel, die flexibel en duurzaam is, raakt niet 
gauw in de war, mede ook doordat de kabel maar van één kant in het 
apparaat kan worden gestoken.

Draagtas van topkwaliteit
Prachtig geluid is het waard om te worden beschermd. NC-hoofdtelefoons 
worden geleverd met een draagtasje dat ervoor zorgt dat de kabel niet 
zo gauw in de war raakt. De plat op te vouwen hoofdtelefoon en het 
draagtasje passen gemakkelijk in damestasjes of aktetassen, hetgeen 
bijzonder gemakkelijk is voor reizigers. 

Inhoud van de doos:
•	1	NC-hoofdtelefoon	van	Harman	Kardon
•	2	door	de	gebruiker	te	verwisselen	hoofdbanden	(S,	L)
•	1,4m	kabel
•	1	hoogwaardig	draagtasje
•	Gebruikershandleiding
•	Garantiekaart

Topkwaliteit hoofdtelefoon voor over het oor met eigen closed-loop, actieve digitale ruisonderdrukkingstechnologie.Topkwaliteit hoofdtelefoon voor over het oor met eigen closed-loop, actieve digitale ruisonderdrukkingstechnologie.


