
En diskret lyd-perle

Y23 
ULTRAKOMPAKTE ØRETELEFONER

Når det gælder fagligt omdømme i musikbranchen, er AKG Grammy-vinderen inden 
for lyd-innovation. I over 65 år har AKG været involveret i produktion og optagelse 
af verdens største musik. De allerstørste kunstnere, producere og teknikere har 
sat deres lid til AKG’s hovedtelefoner og mikrofoner på deres rejse mod den 
fuldendte lyd. Noget af den bedste lyd på denne planet er produceret, optaget og 
masterered gennem hovedtelefoner fra AKG. Derfor er virksomhedens ry inden for 
lydinnovation vokset eksplosivt. Så når AKG lancerer et par nye øretelefoner, der 
tilbyder hovedtelefonlyd i et langt lettere, mere kompakt og mindre klodset design, 
vækker det opsigt.

AKG Y23 er ikke et par typiske AKG-hovedtelefoner. De er små. Bittesmå! Alligevel 
udnytter de AKG’s udviklingsteknologi til fulde. Det betyder, at de overholder AKG’s 
standarder for lydkvalitet, komfort, alsidighed og funktionalitet - trods deres 
beskedne størrelse.

Udgaven med énknaps-fjernbetjening virker med de fleste smartphones og lader 
dig afspille og pause musik, samt besvare opkald, uden at tage øretelefonerne ud.

Glæd dig til en lyd med enestående troværdighed - trods den kompakte størrelse. 
Dette er markedets mindste - med den største lyd. Det ultralette design passer 
perfekt til en travl og trådløs livsstil. Kompakt men kraftfuldt. Funktionelt og 
praktisk. Og fordi de kommer fra AKG, kan du være sikker på, at den gode lyd er i 
fokus. Sådan har vi opbygget vores omdømme – to ører ad gangen. 

EGENSKABER
 De mindste og letteste øretelefoner - med den største lyd

 Masser af tilslutningsmuligheder

 Prisvindende AKG-lyd i studiekvalitet

 Lige så mobil som dig

 Unikke – specialtilpassede til dig

 



OVERSIGT OVER EGENSKABER
 De mindste og letteste øretelefoner - med den største lyd

 Det er lykkes AKG at frembringe en lydkvalitet, man normalt ikke forventer 
af en så ultrakompakt model. Leveres i fire smarte farver.

 Masser af tilslutningsmuligheder
 Udgaven med universel ét-knaps fjernbetjening / mikrofon virker øjeblikkeligt 

med de fleste smartphones.

 Prisvindende AKG-lyd i studiekvalitet
 Specialudvalgte 5,8 mm enheder leverer præcisionslyd med de lyd-egenskaber, 

der har gjort AKG berømt.

Hvad medfølger?
 1 par AKG Y23 øretelefoner

 Øreomslag i fire størrelser (XS, S, M og L)

 Opbevaringsetui

SPECIFIKATIONER
Type : Ultrakompakte øretelefoner med lyd i studiekvalitet 

og tilslutningsmuligheder til flere forskellige enheder

System : Dynamisk

Impedans : 16 ohm

Maks. indgangseffekt : 10 mW

Frekvensområde  : 20 Hz - 20 kHz

Følsomhed : 98dB SPL@1mW/1kHz

Enhedsstørrelse : 5,8 mm

Kabellængde : 1 m kabel med + 1 m uden fjernbetjening

Hovedtilslutning : 3,5 mm jackstik

Farver : Rød og blå (udgaven med fjernbetjening) 
   Sort og hvid (udgaven med alm. kabel)
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