
  

  

Y45BT
TEHOKKAAT KOKOONTAITETTAVAT BLUETOOTH®-KUULOKKEET

Vapauta sisäinen luovuutesi.

AVAINOMINAISUUDET
 Inspiroiva AKG-laatuääni

 Bluetooth®-yhdistettävyys suosikkilaitteille sekä langattoman
 kuuntelun vapautta

 Kevyt, korvan päälle sovitettava rakenne ja pehmeät korvatyynyt 
pitkäaikaista käyttömukavuutta varten

 Korvakuppiin integroidut säätimet 
äänenvoimakkuudelle/kaukosäädölle/mikrofonille

 Irrotettava ohituskaapeli suorakuuntelua varten, USB-kaapeli latausta varten

 Taitettava 3D-Axis-mekanismi ja pehmeä kotelo helppoa säilytystä ja 
turvallista kuljetusta varten 

 2 tyylikästä värivaihtoehtoa ja älykäs design, jossa on AKG-brändin
 yksityis kohtia

Vaadit laatuääntä ja äänentoistoa, kun kyseessä on mielimusiikkisi. Se määrittää, 
kuka sinä olet. AKG Y45BT-kuulokkeiden myötä etu on sinun – on-ear-kuulokkeet 
tarjoavat paremman äänenlaadun pienemmässä koossa ja helpottavat useiden 
asioiden tekemistä samanaikaisesti langattoman Bluetooth®-yhdistettävyyden 
ansiosta. Upea ääni, kekseliäs toteutus, äärimmäisen mobiilikäyttöinen 
kuulokeratkaisu, suunniteltu matkakäyttöä varten. 40 mm kaksoisohjaimet 
tuottavat selkeän, AKG-laatuisen äänen. Nämä älypuhelinystävälliset kuulokkeet 
yhdistävät korvakuppiin integroitujen säätimien käyttömukavuuden ja 
langattomuuden vapauden – ilman virtalähteen tarvetta. Kun tähän lisätään 
niiden tarjoama mukavuus pitkälle kuuntelujaksolle – olet saanut todellisen 
matkakumppanin, joka vie sinut seuraavalle tasolle. Valitse nämä älykkäästi 
brändätyt AKG-kuulokkeet ja toinen kahdesta upeasta väristä, ja havaitse, kuinka 
päät kääntyvät, kun käytät näitä erottuvia kuulokkeita

AKG-laatuinen ääni ja Bluetooth®-yhdistettävyys pienikokoisissa 
on-ear-kuulokkeissa kekseliäällä tyylittelyllä tarjoaa kestävää mukavuutta ja 
todellista langatonta liikkuvuutta



  

OMINAISUUDET LYHYESTI
 Inspiroiva AKG-laatuääni
 AKG-laatuinen ääni 40 mm elementeillä ja melua vaimentavilla korvapehmusteilla.

 Bluetooth®-yhdistettävyys suosikkilaitteille sekä langattoman kuuntelun   
 vapautta
 Nauti todellisesta langattomasta äänentoistosta ladattavan akun ansiosta, joka  
 tarjoaa jopa 8 tunnin kuunteluajan. Helpo lataus USB-portin kautta.

 Kevyt, korvan päälle sovitettava rakenne ja pehmeät korvatyynyt pitkäaikaista   
 käyttömukavuutta varten
 AKG Y45BT-kuulokkeiden siro rakenne, ensiluokkainen kuulokkeiden sanka ja   
 taipuisat korvapehmusteet varmistavat miellyttävän istuvuuden. 

 Korvakuppiin integroidut säätimet      
 äänenvoimakkuudelle/kaukosäädölle/mikrofonille 
 Erinomainen käyttömukavuus kaapelittomalla ohjauksella.

 Irrotettava ohituskaapeli suorakuuntelua varten, USB-kaapeli latausta   
 varten
 Voit aina valita kytketkö kuulokkeet uudelleenlatausta varten vai kuunteletko  
 langallisesti mukana toimitetun kaapelin avulla.

 Taitettava 3D-Axis-mekanismi ja pehmeä kotelo helppoa säilytystä ja turvallista  
 kuljetusta varten 
 Litteäksi taitettavat kuulokkeet pysyvät siistinä pehmeässä    
 kuljetuskotelossa ja ovat aina käsillä, kun tarvitset niitä – valmiina tarpeen   
 mukaan.

 2 tyylikästä värivaihtoehtoa ja älykäs design, jossa on AKG-brändin    
 yksityiskohtia
 Laatuääni erottuu edukseen, kun AKG:n uusi ja puhdaslinjainen tyylittely yhdistyy  
 kahteen brändättyyn värivalintaan muodostaen huomiota herättävän viimeistelyn  
 – joka korosta hyvää makuasi.

TEKNISET TIEDOT
Tyyppi : Kannettavat on-ear-kuulokkeet laadukkaalla   
  AKG-äänellä, tyylittelyllä, toiminnollisuudella ja   
  Bluetooth®-yhdistettävyydellä

Järjestelmä : Dynaaminen

Värit : Musta harmailla korostuksilla, valkoinen beigeillä   
  korostuksilla

Järjestelmä : Dynaaminen

Design : on-ear-kuulokkeet Bluetooth®-yhteydellä

Bluetooth-tyyppi : AAC ja aptx

Taajuusalue : 17 Hz - 20 kHz

Herkkyys : 120 dB SPL/V

Sisääntuloimpedanssi : 32 ohmia

Tehonkesto : 100 mW

Nettopaino (ilman johtoa) : 149,5 g

Kaapeli : 1,2 m suora, irrotettava kaapeli

Ohituskaapeli : 1,0 m

Pääliitäntä : Jakkiliitin 3,5 mm

MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ?
 1 pari AKG Y45BT on-ear -kuulokkeita Bluetooth®-liitettävyydellä 

 Irrotettava ohitusäänikaapeli

 USB-latausjohto

 Pehmeä kuljetuspussi
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