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Eksklusiv, trådløs over-ear-hovedtelefon med 
aktiv støjreduktion (ANC), Bang & Olufsen 
Signature Sound, luksuriøse materialer og en 
knap til stemmestyring. En intuitiv touch-
brugerflade i aluminium giver dig fuld kontrol 
over musik og opkald, og hele 25 timers 
batterilevetid giver dig udvidet trådløs spilletid. 
Et raffineret design og avancerede funktioner 
som Transparency Mode, så du kan stille ind på 
dine omgivelser, mens du er på farten. Autentiske 
og luksuriøse materialer som anodiseret 
aluminium, lammeskind og okselæder giver 
naturlig styrke og langvarig komfort. Bevæg dig 
frit, og udforsk lyden – eller nyd stilheden.

Eksklusiv, trådløs 
over-ear-
hovedtelefon med 
aktiv støjreduktion, 
stor lyd og luksuriøse 
materialer.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER:

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

TILSLUTNINGSMULIGHEDER:

TIPS:

STANDARDFARVER:

Hovedtelefontype
Trådløs over-ear

Mål
195 mm × 200 mm × 52 mm

Højttalerenhed
40 mm

Enhedstype
Elektrodynamisk

Impedans
24 ohm ±15 %

Frekvensområde
20-22.000 Hz

Følsomhed
95 dB, 1 mW ved1 kHz

Trådløs tilslutning
Bluetooth 4.2 
Lydcodecs: AAC, SBC, aptX-LL

Kabeltilslutning 
Via lydkabel med  
3,5 mm minijackstik
 

Tilslutninger 
• 1,2 m lydkabel med  

3,5 mm minijackstik som  
alternativ til trådløs tilslutning

• 1,25 m USB-A til USB-C-kabel  
til opladning

Aktiv støjreduktion (ANC)
Med hybrid Active Noise Cancellation-
teknologi. To mikrofoner, en på ydersiden af 
ørepuden og en på indersiden lige foran 
højttalerenheden, reducerer effektivt unødig støj.

Vægt
285 g

Mikrofon
• 2 digitale MEMS-mikrofoner  

til tale  
• 4 dedikerede elektretmikrofoner 

til ANC-funktionen  
(2 elektretmikrofoner i hver ørekop) 

Batteri
• Kapacitet 1.110 mAh
• Op til 25 timer med Bluetooth  

og ANC
• Op til 32 timer med Bluetooth
• Op til 33 timer med kun ANC
• Opladningstid: ca. 2,5 timer 

Betjeningsknapper på enheden
• En glideknap på højre ørekop:  

tænd/sluk, Bluetooth-parring 
• Touch-brugerflade i aluminium på højre 

ørekop: Play/Pause, lydstyrke op/ned, næste/
forrige nummer, ANC til/fra, Transparency 
Mode til/fra, besvar/afslut opkald

• En dedikeret knap til stemmestyring på 
venstre ørekop

Funktioner
• Touch-betjening, Transparency Mode, aktiv 

støjreduktion (ANC), Voice Assistant-
kompatibilitet, mulighed for tilslutning af to 
enheder

• Bang & Olufsen App-funktioner: TouchTone, 
ANC til/fra, Transparency Mode, 
lyttetilstande, Voice Assistant 

Kassens indhold:
• Beoplay H9
• Bæretaske
• 1,2 m lydkabel med 3,5 mm jackstik
• 1,25 m USB-A-til-USB-C-ladekabel
• Flyadapter
• Quick Start Guide

Matte Black

Argilla Bright
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