
  

  
ARGUMENT
� Inspirerande ljud i AKG-kvalitet

� Lätt on-ear-design och mjuka öronkuddar som är bekväma att ha på sig länge

� Löstagbar smartmobil-kompatibel kabel med 1-knapps universalfjärr/mikrofon 

� Hopfällbar 3D-Axis-mekanism och mjukt fodral för enkel förvaring och säker 
transport

� Tre coola färger och snygg design med AKG-detaljer

Y40
HOPFÄLLBARA ON-EAR-HÖRLURAR MED HÖGA PRESTANDA OCH UNIVERSALFJÄRR/MIK.

Utseende och känsla av inspirerande ljud.

AKG:s klassiska ljud i minihörlurar med enkel och snygg utformning, långvarig 
komfort och funktionalitet för framtiden.

Du kräver hög ljudkvalitet när det handlar om din musik. Det visar vem du är. Med 
nya AKG Y40 har du alla fördelar – en mini-on-ear-hörlur med förbättrad 
ljudkvalitet i mindre format som också uppfyller dina behov av "att ha många bollar 
i luften" tack vare mobilitet, funktionalitet och allmän utformning. Hopfällbar 
3D-Axis-mekanism för resande och en smart, nyskapande design och 
förvånansvärt hög komfortnivå gör att AKG Y40 tar dig till nästa nivå. Dubbla    40 
mm högtalarelement ger prisvinnande ljud och denna smartmobil-kompatibla 
reskamrat har en fiffig 1-knapps fjärrkontroll och mikrofon på kabeln som gör att 
du vill lyssna hela dagarna. Och om den nu låter som AKG och ser ut som AKG med 
tre färgalternativ och tydliga AKG-detaljer så blir det ett tydligt ställningstagande 
som pockar på uppmärksamhet från fler än dig själv.

Utseende och känsla av inspirerande ljud.



  
EGENSKAPER I KORTHET
� Inspirerande ljud i AKG-kvalitet

AKG-ljudkvalitet med 40 mm element och brusdämpande öronkuddar.

� Lätt on-ear-design och mjuka öronkuddar som är bekväma att ha på sig länge 
AKG Y40:s lilla lättviktsdesign med premiumhuvudbygel och formbara 
öronkuddar ger bekväm passform.

� Löstagbar smartmobil-kompatibel kabel med 1-knapps universalfjärr/mikrofon  
Enkelhet och uppkoppling är hemligheterna med kvalitetshörlurar och 
löstagbar kabel med handsfree-funktioner för din smartmobil eller 
favoritenhet.

� Hopfällbar 3D-Axis-mekanism och mjukt fodral för enkel förvaring och säker 
transport
Alltid på plats när du vill ha dem, den platta hopfällbara konstruktionen gör att 
de får plats i ett mjukt resefodral – alltid redo.

� Tre coola färger och snygg design med AKG-detaljer
Kvalitetsljud ska även se bra ut och innovativ, nyskapande utformning 
tillsammans med tydlig AKG-look i olika färger innebär ett elegant yttre – som 
talar för din goda smak.

SPECIFIKATIONER
Typ : On-ear-hörlurar med höga prestanda

System : Dynamiskt

Design : on-ear-hörlurar

Färger : Svart med blå detaljer, svart med gula detaljer,
  svart antracit

Frekvensomfång : 16 Hz - 22 kHz

Känslighet : 120 dB SPL/V

Impedans : 32 ohm

Max ineffekt : 100 mW

Nettovikt (utan kabel) : 133 g

Kabel : 1-knapps fjärrkontroll, 1,2 m, löstagbar

Huvudanslutning : Minikontakt 3,5 mm

Vad finns i lådan?
� 1 par AKG Y40 on-ear-hörlurar  

� Löstagbar kabel med universal 1-knapps fjärr/mik 

� Mjukt resefodral

Y40
HOPFÄLLBARA ON-EAR-HÖRLURAR MED HÖGA PRESTANDA OCH UNIVERSALFJÄRR/MIK.


