
Sound by KEF. Design by Ross Lovegrove.
Met KEF's Mu3 Noise Cancelling True Wireless-hoofdtelefoon kunt u overal genieten van smetteloos 
geluid. KEF heeft wederom samengewerkt met visionair ontwerper Ross Lovegrove. Dit is de meest 
recente stap in een relatie die begon met de ongelofelijke Muon-luidsprekers, werd uitgebreid met de 
Muo Bluetooth-luidsprekers. En nu is er de Mu3-hoofdtelefoon. De vloeiende, sculpturale lijnen en de 
slimme engineering van de Mu3 zorgen voor een perfecte pasvorm en leveren een uitzonderlijk geluid 
voor onderweg.

Het kenmerkende pure, nauwkeurige geluid van KEF
De sculpturale behuizingen van de Mu3-oortelefoons bevatten een 8,2 mm full-range dynamische 
driver. Deze zijn vakkundig afgesteld door hetzelfde KEF-engineering team dat verantwoordelijk is 
voor onze luidsprekers. Ze bieden een consistent zuiver en nauwkeurig geluid voor onderweg, met 
rijke middentonen, gedetailleerde bassen en heldere hoge tonen, die zelfs de subtielste nuances van de 
muziek onthullen.

Altijd, overal

Actieve ruisonderdrukking
De audioprestatie van de Mu3-hoofdtelefoon plukt de vruchten van KEF's speciaal afgestemde Active 
Noise Cancellation, die ruis van buitenaf elimineert zonder afbreuk te doen aan de details die de 
muziek tot leven brengen. De hoofdtelefoon is ook voorzien van de Ambient Mode, die Active Noise 
Cancellation met één druk op de knop uitschakelt en in plaats hiervan het geluid dat door de microfoons 
wordt opgepikt via de hoofdtelefoon afspeelt. Zo wordt de passieve ruisonderdrukking omzeild. U hoort 
meteen wat er om u heen gebeurt.

Eenvoudig gebruik met Bluetooth 5.0
De audioprestatie van de Mu3 wordt verder verbeterd door simultane transmissie, waarbij beide 
hoofdtelefoons tegelijkertijd een signaal ontvangen. Dit is niet de gebruikelijke aanpak waarbij 
audiosignalen naar één hoofdtelefoon worden gestuurd en naar een andere worden doorgestuurd, 
waardoor het risico op vertraging ontstaat. In combinatie met de Bluetooth 5.0-connectiviteit betekent 
simultane transmissie dat de Mu3-hoofdtelefoons een naadloze prestatie leveren, eenvoudig te 
verbinden zijn en uiterst stabiel werken met zowel iOS- als Android-apparaten.

De hele dag luisterplezier en extra snel opladen
Een krachtige batterij samen met een slim energiebeheer en een snellaadtechnologie zorgen ervoor 
dat de Mu3-hoofdtelefoons vele uren meegaan. De Mu3 kan u tot 24 uur lang entertainen, met een 
accuduur van 9 uur aan boord, en tot 15 uur met de laadkoffer. En als u ze ineens snel nodig heeft, dan 
zorgt de snellaadfunctie voor één vol uur gebruik op, na slechts 5 minuten opladen. En geen zorgen als 
u in een stortbui terechtkomt, want met hun spatwaterdichte IPX5-ontwerp zijn deze hoofdtelefoons 
ook geschikt voor een dansje in de regen. 
 

Draagcomfort en gebruiksgemak

Compact, ergonomisch ontwerp
De Mu3-hoofdtelefoon zijn perfect in het oor uitgebalanceerd dankzij hun slimme weging, zodat ze 
niet uit het oor kunnen vallen. Uitgebreide analyse van de verschillende vormen en maten van oren 
heeft geleid tot de ontwikkeling van vier ietwat verschillende maten oordopjes. Ze zijn ontworpen om 
op de oorschelp te rusten en garanderen de comfortabelste pasvorm voor uw oren. Ze zorgen voor een 
perfecte afdichting voor geluidsisolatie en blijven stevig in het oor zitten.

 
 

Mu3
Noise Cancelling True Wireless-hoofdtelefoon

Overzicht van functies
• Actieve ruisonderdrukking om geluiden van 

buitenaf te onderdrukken, mét behoud van alle 
geluidsnuances en -details

• 8,2 mm dynamische full-range driver die de 
kleinste details van uw favoriete muziek weergeeft

• Bluetooth 5.0 voor uitzonderlijk stabiele 
verbindingen met iOS- en Android-apparaten

• Ergonomisch ontwerp voor comfort en pasvorm

• IPX5 spatwaterdicht ontwerp voor alle 
weersomstandigheden

• Tot 24 uur gebruik (9 uur bij volledige oplading; 
plus 15 uur met laadkoffer)

• Snelle oplading van 5 minuten voor 1 uur gebruik

• Beschikbaar in Silver grey en Charcoal grey



Intuïtieve bediening
De ingenieurs van KEF weten hoe belangrijk bediening is bij het gebruik van een hoofdtelefoon. 
Daarom heeft de Mu3-hoofdtelefoon een zeer intuïtieve, ongelooflijk responsieve gebruikersinterface. 
En omdat wij weten dat u wellicht ook andere dingen doet terwijl u muziek luistert, heeft elk van de 
hoofdtelefoons een multifunctionele knop voor volledige bediening van het afspelen van muziek, het 
volume en de gesprekken - voor directe bediening als u slechts één hand vrij heeft.

Design van Ross Lovegrove
Ross Lovegrove staat bekend om zijn innovatieve aanpak en vloeiende, sculpturale vormen. Hij voegt 
een nieuwe dimensie toe aan geluid. Door een ontwerp dat zowel schoonheid als technologisch vernuft 
omarmt, is Lovegrove's voortdurende samenwerking met KEF een oefening in esthetische en technische 
excellentie. 
 
De Mu3-hoofdtelefoon is misschien klein, maar straalt een sculpturale 'look & feel' uit die zijn compacte 
afmetingen doet verbleken. De samenwerking met Ross Lovegrove heeft wederom een product 
opgeleverd dat gelijk staat aan het definiëren van technologie als kunst. Met een ontwerp dat de KEF-
filosofie KEF aanvult.

Specificaties

Model Mu3

Luidsprekerdrivers 8,2 mm

Frequentiebereik 20-20000 Hz

Gevoeligheid 104 dB/1 mW bij 1 kHz (1 kHz 1 mW)

Impedantie 16 Ω

Max. uitgangsvermogen 5mW

Bluetooth 5.0

Codec SBC, AAC

Bluetooth-vermogen ≤13 dBm

Bluetooth-bereik 10 m

Bluetooth-frequentie 2,402 GHz-2,48 GHz

Li-ion-accu 55 mAh (oordopjes)/ 500 mAh (laadkoffer)

Speelduur van accu (oordopje) 9 uur (BT + ANC ingeschakeld)

Speelduur van accu (laadkoffer) 15 uur

Levensduur van accu na 5 minuten snelladen 1 uur accuspeelduur

Afmetingen (H x B x D) 24,5 x 17,5 x 26,3 mm (oordopje) 
33,5 x 62 x 52 mm (oplaadkoffer)

Gewicht 5,8 g (oordopje) 
46,8 g (oplaadkoffers)

Bedrijfstemperatuur -10°C to 45°C

Stroomingang DC 5 V 600 mA
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Ga naar KEF.com voor meer informatie over KEF en KEF-producten.
KEF behoudt zich het recht voor om, in lijn met continu onderzoek en continue ontwikkeling, specificaties aan te passen of te wijzigen. E&OE.

Doosinhoud
• Mu3 Noise Cancelling True Wireless-hoofdtelefoon

• Oplaadkoffer

• USB-C-oplaadkabel

• 4 sets siliconen oorplugs

• Snelstartgids, garantie

Silver Grey Charcoal Grey


