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Y20 

Klassiskt AKG-ljud för dina öron.

HÖJDPUNKTER
� Klassiskt kvalitetsljud från AKG

� Lätt att ansluta till alla musikspelare

� Tålig lättviktsdesign

� En liten lättanvänd väska finns med för resan

� Mjuka silikontoppar i tre storlekar (S/M/L)

� Böjda örontoppar optimerar den komfortabla passformen

� Mjuka ytor med "soft touch"

Komfortabla in-ear-hörlurar med klassiskt AKG-ljud.
AKG har länge ansetts som bäst på att utveckla hörlurar för studioproffsen och 

har nu utvecklat in-ear-hörlurar för alla som vet hur kvalitetsljud ska låta och 

kännas – oberoende av hur många timmar man lyssnar. Och AKG Y20:s kraftfulla 

8 mm-högtalare levererar inte bara ljud i hög kvalitet utan deras böjda, mjuka 

silikontoppar i flera storlekar är gjorda för att sitta kvar i örat i nästan alla 

situationer – perfekt för de som vill hålla i gång och är i farten. 

Polykarbonatmaterialet är både lätt och hållbart och bidrar till det snygga 

utseendet.
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VAD INGÅR?
1 par AKG Y20 hörlurar

1 supertunn väska

3 storlekar på örontoppar

SPECIFIKATIONER
System : Dynamiskt

Design : Hörlurar med sluten design

Frekvensomfång : 13 Hz till 22,5 kHz

Känslighet : 115 dB SPL/V 

Impedans : 16 ohm

Max ineffekt : 19 mW

I KORTHET
� Klassiskt kvalitetsljud från AKG

Y20 har kraftfulla 8 mm-högtalare och ger fylligt, exakt ljud som 
kännetecknar AKG.

� Lätt att ansluta till alla musikspelare
Y20 är inte bara gjorda för att passa perfekt i öronen. De kan anslutas 
sömlöst till nästan alla bärbara och stationära ljudkällor.

� Tålig lättviktsdesign
Y20:s polykarbonatkonstruktion gör att hörlurarna är tåliga och enkla att       
ta med.

� En liten lättanvänd väska finns med för resan
Och in-ear-hörlurarna Y20 är inte bara tillverkade i lättviktsmaterial, 
dessutom levereras de med en kompakt väska så att det är enkelt att alltid 
ha med dem.

� Mjuka silikontoppar i tre storlekar (S/M/L)
Till AKG Y20 medföljer silikonhöljen till örontopparna i tre storlekar (små, 
medelstora och stora) för att de ska passa bekvämt för alla som vill lyssna 
många timmar i sträck.

� Böjda örontoppar optimerar den komfortabla passformen
AKG Y20:s specialvinklade örontoppar har gjorts för att passa perfekt i öron 
av alla storlekar och former.

� Mjuka ytor med "soft touch"
Y20:s gummibeläggning och matta känsla förbättrar reptåligheten och tar 
designen till en ny proffsig nivå.


