
  

  

AVAINOMINAISUUDET
 Tunnettu AKG-laatuääni täyteläisellä bassolla

 On-ear -kuulokkeet ulkoista melua vaimentavalla suljetulla rakenteella

 Pitkäkestoinen mukava istuvuus, vankalla ja kevyellä designilla

 Irrotettava, 1,2 metrin yhdennäppäimen kauko-ohjain-/mikrofonikaapeli täydelliseen 
hands-free -käyttöön

 3D-Axis -taittomekanismi ja säilytyspussi helppoa säilytystä ja turvallista 
kuljetusta varten

 4 upeaa värivaihtoehtoa, jotka korostavat tyylikästä, aistikasta designia ja 
AKG:n brändäystä

Y50
ON-EAR –KUULOKKEET, JOISSA ON YHDEN PAINIKKEEN KAUKO-OHJAIN-/MIKROFONIKAAPELI.

AKG tekee vakavasta kuuntelusta hauskaa.

Löydä AKG:n tunnettu äänenlaatu tyylikkäissä, mukavissa on-ear –kuulokkeissa, 
jotka seuraavat mukanasi minne vain.

On olemassa lukuisia kuulokkeita, mutta vain harvat pystyvät tarjoamaan sellaisen 
äänenlaadun kuin AKG – yli 65 vuotta Grammy®-palkintoja ja musiikin ammattilaisten 
osoittama kunnioitus kaikkialla. Kuuntelu on vain osa AKG:n taikaa – Uudet AKG 
Y50-kuulokkeet edustavat uutta lajia ylivertaisissa on-ear -kuulokkeissa niille, jotka 
haluavat enemmän: enemmän laatua, enemmän mukavuutta, enemmän joustavuutta. 
Niiden poikkeuksellisen hyvä suorituskyky ja rohkea tyyli sekä kevyt, mukava 
istuvuus määrittelevät laitekategorian rajat uudelleen. Sujauta ne korvillesi ja tunne 
kuinka vajoat nautinnollisen kuntelukokemuksen ja mahtavan bassovasteen 
tarjoamaan ylellisyyteen. Hands-free -ohjaus on ulottuvillasi juuri oikeassa paikassa 
helpottamaan käyttöä, oletpa sitten kytkettynä älypuhelimeesi tai haluamaasi 
muuhun laitteeseen.

Suljettu rakenne eliminoi ulkoiset hälyäänet tarjoamalla varman ja mukavan 
istuvuuden, joka ei rasita pitkässäkään kuuntelusessiossa. Valitse ulkonäkö ja väri 
oman makusi mukaan – asetu laadun ja hyvän maun edelläkävijäksi.



  

OMINAISUUDET LYHYESTI
 Tunnettu AKG-laatusoundi tehokkaalla bassolla

AKG:n soundi syntyy tehokkaista 40 mm:n kuuloke-elementeistä ja tarjoaa 
todella laadukkaan bassovasteen ilman ympäristön hälyääniä.

 On-ear -kuulokkeet suljetulla rakenteella, joka vaimentaa ulkoiset hälyäänet
Kun poistetaan ne ulkopuoliset äänet, joita et halua kuulla, saat häiriöttömän 
ympäristön, jossa voit kaikessa rauhaa keskittyä olennaiseen – niin kuin pitääkin.

 Kestävä, miellyttävä istuvuus ja vankka ja kevyt rakenne
Kuulokkeet voivat kuulostaa hyvältä, mutta niiden täytyy olla mukavat, jotta ne 
voisivat tarjota kestävän kuuntelunautinnon. AKG Y50:n kevyt rakenne ja 
suljetut korvakupit on suunniteltu tuntumaan siltä kuin niitä ei olisikaan – ja silti 
saat kuuntelukokemuksen, joka sopii valikoivaan makuusi kuin hansikas käteesi. 

 Irrotettava 1,2 m yhden näppäimen kauko-ohjain-/mikrofonikaapeli täydelliseen 
hands-free -käyttöön
Pysy yhteydessä niin työhön kuin huviin valitsemalla puhelun tai mielimusiikkisi 
välillä – kaikki tahtiakaan menettämättä. Useimpien älypuhelimien kanssa 
yhteensopiva AKG Y50 sopii menevään elämäntyyliisi ja jättää päätöksen sinulle 
siitä, mitä tehdä seuraavaksi.

 3D-taittomekanismi ja pussi helppoon säilytykseen ja turvalliseen kuljetukseen
AKG Y50:t sopivat menevään elämäntyyliisi, ne taittuvat kokoon turvallista 
säilytystä varten kompaktissa suojapussissa, joka suojaa kuulokkeitasi silloin kun 
et käytä niitä – mutta valmiina, kun haluat ne mukaasi.

 4 mahtavaa värivaihtohtoa jotka korostavat tyylikästä muotoilua sekä AKG:n 
tuotemerkkiä
Voit ylpeänä kantaa AKG:n tuotemerkkiä, koska se edustaa parasta 
äänenlaatua ja antaa yleiskuvan tyylistäsi. On selvää, että mikä kuulostaa 
hyvältä, sen on myös näytettävä hyvältä – joten valitse väri ja ulkoasu, joka 
sopii parhaiten tyyliisi.

KUULOKKEIDEN TEKNISET TIEDOT
Tyyppi : AKG on-ear -kuulokkeet korostetulla bassosoundilla, 
  edistyneellä tyylillä, mukavalla istuvuudella ja 
  kauko-ohjain-/mikrofonikaapelin tarjoamalla 
  käyttömukavuudella

Järjestelmä : Dynaaminen

Rakenne : suljettu

Väri : sinivihreä, keltainen, punainen, musta

Taajuusvaste :  16 Hz – 24 kHz

Herkkyys : 115dB SPL/V

Impedanssi : 32 ohmia

Maks. tehonkesto : 100 mW

Nettopaino (ilman kaapelia) : 190g

Kaapeli : 99,99 % happivapaa kaapeli, 1,2m 

Pääliitäntä :  Jakkiliitin 3,5 mm, kovakultapäällys

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ?
 1 pari AKG Y50 on-ear -kuulokkeita

 Irrotettava yhden näppäimen kauko-ohjain-/mikrofonikaapeli

 3,5/6,3 mm adapteri

 Kevyt matkapussi

Y50
ON-EAR –KUULOKKEET, JOISSA ON YHDEN PAINIKKEEN KAUKO-OHJAIN-/MIKROFONIKAAPELI.


