
  

OPLEV DET SELV
� Den velkendte AKG kvalitets-lyd med forstærket basydelse

� Hovedtelefon med lukket "on-ear" ørekopdesign, der skærmer for omgivende støj

� Vedvarende komfortabel pasform i et let og solidt design

� Aftageligt 1,2 m kabel med fjernbetjening/mikrofon for komplet håndfri 
tilgængelighed

� Sammenfoldelig 3D-mekanisme og etui til nem opbevaring og sikker transport

� 4 smarte farvevalg med fokus på smart, smagfuldt design og AKG's mærkeværdi

Y50
ON-EAR HOVEDTELEFON MED KABEL MED ÉN KNAP TIL UNIVERSEL FJERNBETJENING/MIKROFON.

AKG gør seriøs lytning sjov.

Oplev den kendte AKG-lydkvalitet i en elegant "on-ear" hovedtelefon, hvor 
komforten er i centrum. Skabt til at følge dig overalt.

Der findes masser af gode hovedtelefoner, men få er kendt for den lydkvalitet, AKG 
nyder godt af – med over 65 års Grammy®-anerkendte resultater og respekt fra 
musikere overalt. At høre dem er blot en del af magien – for AKG Y50 sætter en ny 
standard for fremragende "on-ear" hovedtelefoner til folk, der kræver mere: Mere 
kvalitet, mere komfort, mere fleksibilitet. Den inspirerende ydelse matcher det 
dristige design, mens den lette og komfortable pasform sætter nye normer. Tag dem 
på. Føl dig selv glide ind i den fyldige og luksuriøse lyd med forstærket bas. De håndfri 
betjeningsknapper er placeret perfekt for nem betjening, hvad enten du er koblet til 
din smartphone eller en anden enhed.

Konstruktionen med lukket bagside eliminerer alle andre lyde end dem, du ønsker at 
høre. Samtidig sikres en tæt og komfortabel pasform, så du ikke bliver træt og øm 
som med mange andre hovedtelefoner. Vælg et look og en farve, der matcher din 
personlige stil – og sæt trenden for kvalitet og god smag.



  

OVERSIGT OVER EGENSKABER
� Lyd i den berømte AKG-kvalitet med forbedret basydelse

AKG-lyden udspringer fra kraftige 40 mm enheder, som leverer en forbedret og 
forstærket basrespons med minimal forstyrrelse fra omgivelserne takket være 
den tætte konstruktion.

� On-ear hovedtelefon med lukket ørekopdesign for reduceret omgivende støj
Ved at fjerne de eksterne lyde, du helst ikke vil høre, opnår du et miljø uden 
distraktioner, hvor du fuldt ud kan koncentrere dig om den lyd, du gerne vil høre - 
præcis som det bør være. 

� Vedvarende, komfortabel pasform med et solidt og let design
Hovedtelefoner kan have en fantastisk lyd, men hvis de ikke er komfortable, 
holder de ikke længe. Den lette konstruktion og de lukkede ørekopper i AKG Y50 
er udformet, så du knap nok mærker, du har dem på. Alligevel får du en 
lytteoplevelse, som passer perfekt til din kvalitetsbevidste smag.

� Aftageligt 1,2 m kabel med indbygget fjernbetjening/mikrofon for komplet håndfri 
tilgængelighed
Du kan bevare forbindelsen til både arbejde og nydelse, fordi du selv bestemmer, 
om du vil besvare et opkald eller dyrke din yndlings-musik. Her går du ikke glip af 
noget. AKG Y50 virker med de fleste smartphones og er klar til din livsstil på 
farten. Du sætter din egen dagsorden.

� Sammenfoldelig 3D-mekanisme og etui til nem opbevaring og sikker transport
AKG Y50 matcher din livsstil på farten med sammenfoldeligt design og nem og flot 
opbevaring i et kompakt og sikkert etui. Her er hovedtelefonerne sikre, når du ikke 
bruger dem - og klar til komme i aktion, når som helst, du har brug for at tage dem 
med dig. 

� 4 smarte farvevalg med fokus på flot, stilfuldt design og AKG's mærkeværdi
Du kan være stolt af at bære AKG-mærket, som repræsenterer det allerbedste 
inden for lydkvalitet - og dermed er det ultimative bevis på din personlige smag 
og krav. Der er ingen grund til, at noget der lyder så godt, ikke også skal se godt 
ud – så vælg den farve og det overordnede look, der bedst matcher din 
personlige stil.

SPECIFIKATIONER
Type : AKG "on-ear" hovedtelefon med basforstærket lyd,   
  avanceret design, komfortabel pasform og bekvemme 
  ligheden ved fjernbetjening/mikrofon

System : Dynamisk

Design : Hovedtelefon med lukket bagside

Farve : Grønblå, gul, rød, sort

Frekvensområde : 16 Hz til 24 kHz

Sensitivitet : 115 dB SPL/V

Indgangsimpedans : 32 ohm

Maks. indgangseffekt : 100 mW

Nettovægt (uden kabel) : 190g

Kabel : 99,99 % oxygenfrit kabel, 1,2 m  

Hovedtelefontilslutning : Jackstik, 3,5 mm, guldbelagt

HVAD ER DER I ÆSKEN?
� 1 AKG Y50 on-ear hovedtelefon  

� 1 aftageligt kabel med en universel fjernbetjening/mikrofon med én knap

� 3,5 – 6,3 mm adapter

� Blødt rejseetui

Y50
ON-EAR HOVEDTELEFON MED KABEL MED ÉN KNAP TIL UNIVERSEL FJERNBETJENING/MIKROFON.


