
  

  AVAINOMINAISUUDET
� Huikea AKG-laatuääni

� Kevyt, on-ear design ja pehmeät korvatyynyt takaavat käyttömukavuuden 
pitkässäkin kuuntelussa

� Älypuhelinyhteensopiva, irrotettava kaapeli, jossa yleiskäyttöinen 
yksipainikkeinen kaukosäädin/mikrofoni

� 3D, kokoontaitettava mekanismi ja pehmyt pussukka helppoon säilytykseen ja 
turvalliseen kuljetukseen

� 3 makeaa värivaihtoehtoa ja tyylikäs design joissa AKG:n brändikorostukset

Y40
TEHOKKAAT KOKOONTAITETTAVAT KUULOKKEET JA KAAPELIIN INTEGROITU YLEISKÄYTTÖINEN  
MIKROFONI-/KAUKO-OHJAIN

Koe innoittava ääni.

Tunnusomainen AKG-ääni pienoiskokoisissa kuulokkeissa, jotka tarjoavat 
erinomaisen istuvuuden, pitkäkestoisen mukavuuden ja edistyksellisen 
toimivuuden.

Vaadit laadukasta äänentoistolaatua kun kyse on musiikista. Se määrittää sinut. 
Kun nyt AKG Y40 on tuotu markkinoille, sinulla on valttikortti kädessäsi – 
pienikokoiset on-ear -kuulokkeet tarjoavat ylivertaisen äänentoiston ja 
mahdollistavat samalla tyylikkän tavan toteuttaa liikkuvaa elämäntyyliä. AKG Y40 
vie sinut seuraavalle tasolle kiitos taitettavan 3D-rakenteen, kekseliään designin 
ja ylivertaisen käyttömukavuuden. 40 mm kuuloke-elementit tuottavat palkittua 
ääntä ja kaapeliin integroitu yksipainikkeinen kaukosäädin/mikrofoni sekä 
erinomainen istuvuus rohkaisee kokopäiväiseen kuuntelemiseen. Ja jos se kuulostaa 
AKG:ltä, se myös näyttää AKG:ltä. Kolmella värivaihtoehdolla ja omalla brändätyllä 
ulkoasullaan se kääntää päät sinun suuntaasi.



  

OMINAISUUDET LYHYESTI
� Huikea, AKG-laatuääni

Laadukas AKG-ääni 40 mm kuuloke-elementeillä ja ulkoista melua vaimentavilla 
korvapehmusteilla.

� Kevyt, on-ear design ja miellyttävät korvapehmusteet pitkäkestoiseen 
kuuntelumukavuuteen 
AKG Y40:n kompakti kevyt rakenne, ensiluokkainen sanka ja taipuisat 
korvapehmusteet takaavat mukavan istuvuuden. 

� Älypuhelinyhteensopiva, irrotettava kaapeli ja yleiskäyttöinen yksipainikkeinen 
kaukosäädin/mikrofoni
Mukavuus ja yhdistettävyys ovat laatukuulokkeiden salaisuus ja 
irrotettava kaapeli tarjoaa hands-free vaihtoehdot älypuhelimellesi tai 
mielilaitteellesi.

� 3D kokoontaitettava mekanismi ja pehmeä kotelo helppoon säilytykseen ja 
varmaan kuljetukseen
Aina käsillä – kokoontaitettavan rakenteensa ansiosta ne säilyvät siististi 
pehmeässä matkapussissa – valmiina kun tarvitaan.

� 3 makeaa värivaihtoehtoa ja tyylikäs AKG- brändäys
Laatuäänen kuuluu näyttää itseltään. Raikas, inspiroiva tyyli yhdistyy 
omaleimaisesti brändättyyn ulkonäköön ja upeisiin väreihin – kaikki kertoo 
hyvästä maustasi.

OMINAISUUDET
Tyyppi : Tehokkaat, on-ear -kuulokkeet

Toimintaperiaate : Dynaaminen

Rakenne : on-ear -kuulokkeet

Värit : musta sinisillä korostuksilla, musta keltaisilla   
  korostuksilla, musta antrasiitti

Taajuusalue : 16 Hz – 22 kHz

Herkkyys : 120 dB SPL/V

Sisäänmenoimpedanssi : 32 ohmia

Tehonkesto : 100 mW

Nettopaino (ilman kaapelia) : 133 g

Kaapeli : Irrotettava 1,2m kaapeli, jossa yksipainikkeinen
  kaukosäädin/mikrofoni

Pääliitin : jakkiliitin 3,5 mm

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
� 1 pari AKG Y40, on-ear -kuulokkeita 

� Irrotettava audiokaapeli, jossa yleiskäyttöinen yksipainikkeinen 
kaukosäädin/mikrofoni 

� Pehmeä matkapussi

Y40
TEHOKKAAT KOKOONTAITETTAVAT KUULOKKEET JA KAAPELIIN INTEGROITU YLEISKÄYTTÖINEN  
MIKROFONI-/KAUKO-OHJAIN


