
  

  

AKG ei koskaan siirry eteenpäin kehittämättä sitä, mitä se jo tekee hyvin - ja 
pitämättä asianmukaista markkinapaikkaa täysin otteessaan. Yksi osoitus tästä on 
uusi AKG Y55. Nämä suljetun rakenteen kuulokkeet on tarkoitettu liikkuvan 
elämäntavan tarpeisiin - ja musiikin ystävälle, joka haluaa erottua edukseen. 
Ensiluokkaiset AKG Y55-kuulokkeet tarjoavat studiolaatuisen äänen ja 
DJ-ammattilaisten arvostamia ominaisuuksia. Y55-kuulokkeissa on kaikessa 
kysymys äänen parantamisesta voimistamalla bassovastetta ja poistamalla 
ei-toivottuja ulkoisia häiriöitä. Erittäin monipuolinen, irrotettavaan kaapeliin 
integroitu yleiskäyttöinen kauko-ohjain-/mikrofoni sekä toimitukseen sisältyvä 
pistokesovitin lisäävät toiminnallisuutta. Litteäksi taittuvan rakenteen ansiosta ne 
kulkevat kätevästi mukana keikalla ja tien päällä.Valikoimaan kuuluu neljä tyylikästä 
värivaihtoehtoa.Kannettavat, kevyet, kestävät, monipuoliset, tehokkaat ja tarkat – 
AKG Y55 vie kuulokekuuntelun uudelle tasolle. Miksi odottaisit yhtään vähempää 
AKG:ltä?

AVAINOMINAISUUDET
� Laadukas AKG-ääni mahtavalla bassolla

� Kääntyvät korvakupit ja suljettu rakenne

� Yleiskäyttöinen kaukosäädin/mikrofoni "hands-free"-käyttöä varten

� Irrotettava kaapeli ja pistokesovitin

� 3D-Axis-mekanismi kätevää matkakäyttöä ja säilytystä varten

� 4 värivaihtoehtoa ja tyylikäs viimeistely
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OMINAISUUDET LYHYESTI
� AKG:lle ominainen ääni paremmalla bassoteholla
 Kukaan ei tunne äänenlaatua ja yleistä tarkkuutta äänentoistossa AKG:n tavoin. 

Työn vaatimukset edellyttävät keskittynyttä kuuntelua laajalla taajuusalueella 
ja laadukkaalla bassovasteella - tämä on painopiste Y55:n suunnittelussa.

� Rakennettu DJ-ammattilaisten vaatimusten mukaisesti ja optimoitu liikkuvaan 
elämäntyyliin: hyvä istuvuus kiertyvillä korvakupeilla ja suljettu rakenne auttavat 
ehkäisemään äänen vuotamisen ja ympäristön meluhaitat

 Keskity musiikkiisi – älä ympäristöääniin - hyvin istuvan Y55:n suljetun rakenteen 
avulla, joka vaimentaa ympäristön häiriöäänet molemmista suunnista 
mahdollistaen miellyttävän kuuntelukokemuksen.

� Erittäin monipuolinen: yleiskäyttöinen kauko-ohjain-/mikrofoni sekä irrotettava 
kaapeli ja pistokesovitin mahdollistavat hands-free -käytön

 Liikkuvuus on avainsana, kun olet keikalla ja olet uppoutunut ohjelmaasi. Kaapeliin 
integroidun yleiskäyttöisen kauko-ohjain-/mikrofonin ansiosta voit ottaa ja 
lopettaa puheluita tarvitsematta keskeyttää sitä, mitä olet tekemässä. 
Irrotettava johto ja pistokesovitin lisäävät käyttömukavuutta ja monipuolisuutta. 
Yhteensopiva useimpien älypuhelinten kanssa.

� 3D-Axis-taittomekanismi helpottaa matkakäyttöä 
 Y55-kuulokkeet voidaan taittaa litteäksi, helposti säilytettäväksi ja 

kuljetettavaksi pakkaukseksi, mikä auttaa välttämään kulumista ja pitämään 
kuulokkeesi vahingoittumattomina pitkällä aikavälillä

� Tyylikkäät ja luotettavat kuulokkeet ovat saatavissa neljässä trendikkäässä 
värissä

 DJ-rooli ei istu kaikille, mutta he, jotka hallitsevat homman, haluavat olla 
näkyvästi mukana tunnelmassa, samalla kun he soittavat musiikkia. AKG on 
luonut vahvan valikoiman neljänä tyylikkäänä värivaihtoehtona, joka saa sinut 
tuntemaan itsesi varmaksi kovankin paineen alaisena.

AKG Y55 TEKNISET TIEDOT
Tyyppi : Perustason DJ-kuulokkeet studiolaatuisella äänellä,   
  kiertyvillä korvakupeilla sekä irrotettavaan johtoon   
  integroidulla mikrofonilla

Toimintaperiaate : Dynaaminen

Akustinen rakenne : Suljettu

Väri : Sininen, punainen, musta ja valkoinen 

Taajuusalue : 16 Hz – 24 kHz

Herkkyys : 115 dB SPL/V

Sisääntuloimpedanssi : 32 ohmia

Maksimi tehonkesto : 100 mW

Nettopaino (ilman johtoa) : 450g

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

Pääliitin : Pistoke 3,5 mm, kovakullattu

MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ?
� 1 pari AKG Y55 -kuulokkeita, joissa on irrotettava, yleiskäyttöinen 

kauko-ohjain-/mikrofonikaapeli

� 3,5 mm - 6,3 mm pistokesovitin

� Säilytyspussi
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