SERVICE BULLETIN
Betreft: ANC (Active Noise Canceling) van de Marley Redemption ANC
Probleem: Ik hoor geen verschil met ANC aan of uit
Hoe werkt ANC (Active Noise Canceling) precies van de Marley Redemption ANC
Waar moet je op letten?
1) Het is heel belangrijk dat je de juiste maat eartips gebruikt en dat deze goed in je oor passen, dus
besteed hier voldoende aandacht aan.
De eartips zijn van zachte siliconen gemaakt dus je kan ze best, voorzichtig, wat dieper in je oor
drukken om een goede afdichting te krijgen.
Het bovenste wordt PNC genoemd, Passice Noise Canceling.
2) Zorg ook dat de earbud goed en comfortabel in je oor zit. Zet de earbud een beetje ‘klem’ door deze
een beetje te draaien en zo doende de beste positie in je oor te vinden.

Hoe werkt Active Noise Canceling precies?
Als je de PNC goed voor elkaar hebt, kan de ANC pas goed werken.
De Marley Redemption ANC earbuds gebruiken een microfoontje om naar de “buitengeluiden” te luisteren.
Deze geluiden worden geanalyseerd door de interne processor, gefilterd en “omgekeerd” door de speaker
weergegeven. Dit zorgt ervoor dat het butengeluid “opgeheven” wordt.

Wat kan je verwachten van ANC?
Het is niet realistisch om te denken dat alle buitengeluiden compleet weg gefilterd worden, dan kan je beter
je oren dicht stoppen.
Als je de PNC goed voor elkaar hebt moet er duidelijk verschil zijn met de ANC uit of aan.
Het best kan je dit testen door een constante toon af te spelen op een externe geluidsbron. En waar is de
beste omgeving om dit te testen? Inderdaad, het interieur geluid van een vlucht in een vliegtuig, bv hier te
vinden: https://www.youtube.com/watch?v=xu_tTfyC8Tw
Nb. Op hoge muziek volumes werkt de ANC niet/nauwelijks, en hoor je sowieso de buitengeluiden niet.

Dus zorg dat de earbuds,
1 Goed afdichten in je oor met de juiste eartips
2 Comfortabel in je oor zitten en niet los hangen, zet ze klem door ze een beetje te draaien
Op deze manier heb je het meest profijt van jouw Marley earbuds!
Mochten de earbuds helemaal niet passend te krijgen zijn, kan je overwegen om speciale eartips
aan te schaffen, bv met memory foam, google op “memory foam eartips”

Meer tips & tricks op www.autovision.nl of scan de QR code

Website: www.marley.nl / www.autovision.nl

