
  

  
LAAT JE OVERTUIGEN
� Inspirerend AKG-kwaliteitsgeluid

� Lichtgewicht, on-ear ontwerp en zachte oorkussens voor langdurig comfort

� Smartphone-compatible, afneembare kabel met universele, éénknops
afstandsbediening/microfoon

� 3D-Axis opklapbaar mechanisme en zacht etui voor bescherming en veilig 
meenemen

� 3 fraaie kleuren en handig ontwerp met AKG-branded accenten

Y40
HIGH-PERFORMANCE OPVOUWBARE HOOFDTELEFOON MET GEÏNTEGREERDE UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING/MICROFOON

De look en feel van inspirerend geluid.

Herkenbaar AKG-geluid in een mini-formaat hoofdtelefoon met een eenvoudige 
en fraaie stijl, langdurig comfort en ongekende functionaliteit.

Wanneer het gaat om geluid verwacht je hoge prestaties bij het afspelen van je 
muziek. Profiteer van de AKG Y40; een mini on-ear hoofdtelefoon met een 
verbeterde geluidskwaliteit in een kleiner ontwerp die voldoet aan jouw eisen als 
het gaat om multi-tasking, draagbaarheid, functionaliteit en styling.

De AKG Y40 zal je naar een hoger niveau brengen wat betreft geluid. Van de 
opklapbare 3D-Axis voor gemakkelijke draagbaarheid en het handige inventieve 
ontwerp tot het verrassende comfort. Onderscheidende geluidskwaliteit, 
smarthone-compatible en voorzien van dual 40 mm drivers zorgen ervoor dat de 
AKG Y40 de perfecte reisgenoot is. Door de perfecte pasvorm beleef je urenlang 
luisterplezier met maar één druk op de knop. Met de keuze uit drie opvallende 
kleuren, heb je een ware blikvanger.

De look en feel van inspirerend geluid.



OPTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
� Inspirerend AKG-kwaliteitsgeluid

AKG-kwaliteitsgeluid met 40 mm drivers en ruisonderdrukkende oorkussens.

� Lichtgewicht, on-ear ontwerp en zachte oorkussens voor langdurig comfort
AKG Y40's kleinere, lichtgewicht ontwerp, kwalitatieve hoofdband en zachte 
oorkussens verzekeren een comfortabele pasvorm. 

� Smartphone-compatible, afneembare kabel met universele,  éénknops 
afstandsbediening/microfoon

 Gemak en connectiviteit zijn de geheimen van een hoofdtelefoon van hoge 
kwaliteit. De afneembare kabel zorgt voor hands-free opties voor je 
smartphone of andere favoriete muziekbron.

� 3D-Axis opklapbaar mechanisme en zacht etui voor bescherming en veilig 
meenemen
Altijd bij de hand wanneer je hem nodig hebt. Het opklapbare ontwerp 
garandeert bescherming in een zacht etui - klaar voor gebruik wanneer je hem 
nodig hebt.

� 3 fraaie kleuren en een slim ontwerp met AKG-branded accenten
Geluidskwaliteit moet er goed uitzien. Fraaie inventieve styling gecombineerd 
met een onderscheidend ontwerp. Je hebt de keuze uit mooie kleuren voor een 
afwerking met uitstraling – een uitdrukking van jouw goede smaak.

SPECIFICATIES
Type : Hoogwaardige on-ear hoofdtelefoon

Systeem : Dynamisch

Ontwerp : On-ear hoofdtelefoon

Kleuren : Zwart met blauwe accenten, zwart met gele
  accenten, zwart antraciet

Frequentiebereik : 16Hz tot 22kHz

Gevoeligheid : 120dB SPL/V

Ingangsimpedantie : 32 ohm

Maximum vermogen : 100 mW

Netto gewicht (zonder kabel)  : 133g

Kabel : éénknops afstandsbediening 1,2 meter
  afneembare kabel

Hoofdaansluiting : 3,5 mm stekker

VERPAKKINGSINHOUD
� 1 AKG Y40 on-ear hoofdtelefoon

� Afneembare kabel met universele, éénknops afstandsbediening/microfoon 

� Zacht reisetui
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