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BELANGRIJKSTE VERKOOPARGUMENTEN

 Draadloze Bang & Olufsen Signature Sound en actieve 
ruisonderdrukking voor muziekliefhebbers

 Luxueus, licht en duurzaam materiaal, zoals geanodiseerd aluminium en 
natuurlijk, echt leer

 Met de intuïtieve aluminium touch-interface bedien je je muziek en 
telefoongesprekken

 Oplaadbare, vervangbare batterij met een afspeelcapaciteit van 
maximaal 14 uur

 Luxe over-ear design voor langdurig draagcomfort

Beoplay H9

BASISSPECIFICATIES

Hoofdtelefoontype
Draadloze over-ear

Afmetingen
197 mm x 225 mm x 40 mm

Gewicht
285 g

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Driver
40 mm

Driver-type
Elektrodynamisch

Impedantie
20 ohm in passieve modus

Frequentiebereik
20 Hz – 22 kHz

Gevoeligheid
93dB @ 1kHz / mW
in passieve modus

Microfoon
Eén electrettype, omni-directioneel

Batterij
• Capaciteit 770 mAh
• Tot 14 uur met Bluetooth en ANC 

ingeschakeld
• Tot 16 uur met Bluetooth 

ingeschakeld
• Tot 21 uur met ANC ingeschakeld
• Laadtijd: circa 2,5 uur

CONNECTIVITEIT

Draadloze connectiviteit
Bluetooth 4.2
Ondersteuning voor aptX en 
AAC codecs

Conventionele bekabeling 
Audiokabel met 3,5 mm mini-jack

Aansluitingen 
• 1,2 m audiokabel met 3,5 mini-jack 

als alternatief voor draadloze 
connectiviteit

• 0,3 m USB- naar micro-USB-kabel 
voor opladen

Bediening op het apparaat
• Eén schuifknop voor Bluetooth-

pairing (on/o� )
• Aluminium touch-interface 

op de rechter oorschelp om 
muziek mee te bedienen en 
telefoongesprekken mee te 
beheren  (Play/Pause/Take 
call), Volume (Up/Down), Track 
(Next/Previous), Active Noise 
Cancellation (On/O� )

INTERESSANT OM TE WETEN

Actieve ruisonderdrukking
Uitgerust met hybride Active Noise
Cancellation (ANC) technologie.
De twee microfoons, één aan de 
buitenkant van de oorschelp en 
één aan de binnenkant, net vóór de 
luidspreker, zorgen voor de inversie 
van omgevingsgeluid. Ongewenste 
geluiden worden e� ectief 
onderdrukt.

Ontwerper
Jakob Wagner

25 woorden
Vrij bewegen en volop genieten van 
pure muziek zonder ruis met deze luxe, 
draadloze over-ear hoofdtelefoon met 
actieve ruisonderdrukking.

10 woorden
Vrij bewegen en genieten van 
je stijlvolle, draadloze over-
ear hoofdtelefoon met actieve 
ruisonderdrukking.

5 woorden
Draadloze, ANC on-ear hoofdtelefoon.

50 woorden
Vrij bewegen en volop genieten 
van pure muziek zonder ruis 
met deze luxe, draadloze over-
ear hoofdtelefoon met actieve 
ruisonderdrukking. De H9 biedt 
je de Bang & Olufsen Signature 
Sound, heeft een intuïtieve touch-
interface, een verwisselbare batterij 
en is gemaakt van luxe materialen, 
zoals geanodiseerd aluminium 
en 100% echt leer dat zorgt voor 
duurzaamheid en comfort.

100 woorden
Vrij bewegen en volop genieten 
van pure muziek zonder ruis 
met deze luxe, draadloze over-
ear hoofdtelefoon met actieve 
ruisonderdrukking. De H9 biedt 
je de Bang & Olufsen Signature 
Sound, heeft een intuïtieve touch-
interface, een verwisselbare batterij 
en is gemaakt van luxe materialen, 
zoals geanodiseerd aluminium 
en 100% echt leer dat zorgt 
voor duurzaamheid en comfort. 
En zoals je mag verwachten, 
laat de Beoplay H9 je in alle 
omstandigheden genieten van 
de onmiskenbare Bang & Olufsen 
Signature Sound. Ongeacht of 
je de actieve ruisonderdrukking 
hebt in- of uitgeschakeld, de H9 
draadloos of met kabel beluistert, 
het precieze en krachtige geluid zal 
je iedere keer weer versteld doen 
staan. De Beoplay H9 heeft een 
indrukwekkende batterijcapaciteit 
van 14 uur en dat betekent dat je de 
hele dag van je muziek kun genieten.

Beoplay H9-hoofdtelefoon

Audiokabel met 3,5 mm mini-jack

USB- naar micro-USB-kabel voor 
opladen

Vliegtuigadapter

Draagtas

Snelstartgids

Black

Argilla Grey

Voorkeurshoeken voor tonen van de Beoplay H9

ACCESSOIRES

Extra batterij voor de hoofdtelefoon

Korte USB-kabel voor laden en updaten

Een korte audiokabel

Een lange audiokabel

Extra opties


