
  

  
OPLEV DET SELV
� Inspirerende lyd i AKG-kvalitet

� Let "on-ear" design og bløde ørepuder for vedvarende komfort

� Smartphone-kompatibelt, aftageligt kabel med universel 1-knaps
 fjernbetjening/mikrofon

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

� 3 stilfulde farvemuligheder og smart design med AKG-mærket

Y40
HØJTYDENDE, FOLDBAR HOVEDTELEFON MED UNIVERSEL MIKROFON/-FJERNBETJENING I KABLET.

Se og føl den inspirerende lyd.

Den kendte AKG-lyd i en kompakt hovedtelefon med en enkel og nydelig stil, 
vedvarende komfort og fremsynet funktionalitet.

Du kræver kvalitetslyd, når det gælder din musik. Den definerer, hvem du er. Med 
lanceringen af AKG Y40 får du fordelene ved en kompakt "on-ear" hovedtelefon. 
Den tilbyder bedre lydkvalitet i en mindre pakke, som understøtter dine behov for 
multitasking, mobilitet og funktionalitet i et flot overordnet design.

Den smarte, foldbare konstruktion er velegnet til rejser, og med det opfindsomme 
design og overraskende komfort bringer AKG Y40 dig op i en ny klasse.                  
De dobbelte 40 mm dynamiske enheder leverer prisbelønnet lyd. Samtidig har denne 
smartphone-kompatible rejsekammerat en bekvem 1-knaps fjernbetjening/ 
mikrofon og en komfort, der inviterer til at lytte hele dagen. Den ikke bare lyder 
som AKG, den ligner også AKG med 3 farvemuligheder og en karakteristisk finish, 
som sender et stærkt signal, der nok skal vække opmærksomhed.

Se og føl den inspirerende lyd.



  OVERSIGT OVER EGENSKABER
� Inspirerende lyd i AKG-kvalitet

Lyd i AKG-kvalitet med 40 mm dynamiske enheder og støjannullerende 
ørepudedesign.

� Let "on-ear" design og bløde ørepuder for vedvarende komfort 
AKG Y40's mindre og lette design, bøjlen i premiumkvalitet og de smidige 
ørepuder skaber en komfortabel pasform. 

� Smartphone-kompatibelt, aftageligt kabel med universel 1-knaps 
fjernbetjening/mikrofon
Bekvemmelighed og gode forbindelser er hemmeligheden bag en 
kvalitetshovedtelefon, og det aftagelige kabel knytter håndfri forbindelse til 
din smartphone eller andre enheder.

� Sammenfoldelig 3D-mekanisme og blødt etui til nem opbevaring og sikker transport
Altid ved hånden, når du har brug for den. Det foldbare design giver mulighed for
sikker opbevaring i et blødt rejseetui – klar til brug.

� 3 smarte farvemuligheder og flot design med AKG-mærket
God lyd skal se godt ud. Det nye, opfindsomme design skaber et 
karakteristisk look i et udvalg af smarte farver med en slående finish – som 
taler til din gode smag.

SPECIFIKATIONER
Type : Højtydende "on-ear" hovedtelefon

System : Dynamisk

Design : "On-ear" hovedtelefon

Farver : Sort med blå toner, sort med gule toner, sort antracit

Frekvensområde : 16 Hz til 22 kHz

Sensitivitet : 120 dB SPL/V

Indgangsimpedans : 32 ohm

Maks. indgangseffekt : 100 mW

Nettovægt (uden kabel) : 133 g

Kabel : Fjernbetjening med en knap, 1,2 m aftageligt kabel

Hovedtelefontilslutning : Jackstik 3,5 mm

HVAD ER DER I ÆSKEN?
� 1 AKG Y40 "on-ear" hovedtelefon 

� Aftageligt lydkabel med universel fjernbetjening/mikrofon med en knap 

� Blødt rejseetui

Y40
HØJTYDENDE, FOLDBAR HOVEDTELEFON MED UNIVERSEL MIKROFON/-FJERNBETJENING I KABLET.


