
KRACHTIGE DUAL DRIVER IN-EAR HOOFDTELEFOON
Denons halve eeuw ervaring op het gebied van hoofdtelefoontechnologie heeft geresulteerd in de nieuwe modellen van 2016, die comfort combineren met perfect geluid. 
De nieuwe modellen, boordevol geavanceerde technologie van Denon, zijn bedoeld voor wie op reis, tijdens het werk of voor ontspanning genoegen neemt met niet minder 
dan de allerbeste geluidskwaliteit. Het ontwerp garandeert dat een compacte, lichtgewicht hoofdtelefoon de best mogelijke audiokwaliteit levert.

EIGENSCHAPPEN

Denon Double Air Compression Driver met dubbele bedrading

Ergonomische aluminium/kunsthars hybridebehuizing voor optimaal geluid en comfort

Radial Cascade Damper-systeem zonder kabelruis

Speciale audioapplicatie van Denon voor optimaal geluid

Comply-oordopjes voor extra draagcomfort

Vier paar siliconen oordopjes (XS, S, M, L

Snoerclip

Nieuwe gebruiksvriendelijk reisetui
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Patented Driver Technology 
De AH-C821 bevat Denons unieke Double Air Compres-
sion Driver™-technologie voor een krachtig basgeluid. 
Door twee 11.5-drivers die meer lucht verplaatsen voor 
een krachtig basgeluid met lage vervorming. 

Twee kabels per oordopje
Dit geoctrooieerde ontwerp maakt gebruik van gescheiden 
bedrading tussen de stekker en elke aandrijver, voor een 
zo zuiver mogelijk signaal: nog een unieke technologie van 
Denon.

Beste gecombineerde materialen
De drivers zijn gemonteerd in een robuuste behuizing 
van gietaluminium en kunsthars die trillingen tegengaat. 
Dankzij het ergonomische design biedt de hoofdtelefoon 

Denon Acoustic Optimiser 
De dubbele Denon Acoustic Optimiser-poorten aan 
de voor- en achterzijde van de behuizing helpen de 
luchtdruk voor en achter de drivers te compenseren. Dit 
draagt allemaal bij aan een zo dynamisch mogelijk geluid 
met zo min mogelijk vervorming.

Radial Cascade Damper-systeem
Audiofanaten klagen vaak over het geluid dat de kabel 
maakt wanneer deze tijdens het bewegen langs hun borst 
schuurt. Het speciaal door Denon ontwikkelde Radial Cas-
cade Damper-systeem weet ongewenste kabeltrillingen tot 
een minimum te beperken, zodat de gebruiker ook tijdens 
het bewegen kan genieten van muziek van studiokwaliteit.

Speciale Comply TX500 oordopjess
De AH-C821 is voorzien van ergonomisch gevormde 
Comply TX500-oordopjes die goed in de oren blijven 
zitten, voor zuiver geluid en maximale afscherming van 
omgevingsgeluid. De oordopjes zijn gemaakt met traags-
chuim dat reageert op de warmte van het oor en hebben 
een geïntegreerde bescherming tegen oorsmeer.

Specificaties

Impendantie 46 ohm

Gevoeligheid 110 dB/mW

Maximum ingang 250 mW

Weergavefrequentie 4-40,000 (Hz)

Gewicht 10.4 g (snoer niet inbegrepen)

EAN AHC821BKE2 4951035058947 Black


