
  

  

OPLEV DET SELV
� Inspirerende lyd i den berømte AKG-kvalitet

� Trådløs forbindelse (Bluetooth®) til din mobiltelefon og andre enheder giver 
ekstra frihed

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

� Ørekop-monterede knapper til lydstyrke/fjernbetjening/mikrofon giver nem 
kontrol med musik og telefonopkald.

� Aftageligt kabel kan bruges, hvis batteriet løber tør (oplades med USB)

� Kan foldes sammen og opbevares i det medfølgende etui 

� 2 smarte farvemuligheder i smagfuldt AKG-design

Y45BT
HØJTYDENDE OG SAMMENFOLDELIG BLUETOOTH® HOVEDTELEFON.

Slip din indre kreativitet fri

Når det gælder musik, forlanger du det bedste. Kvaliteten definerer, hvem du er. 
Med AKG Y45BT får du en hovedtelefon, som giver dig større lydkvalitet, selv om 
den fylder mindre. Samtidig lader den dig opnå mere - takket være den trådløse 
bekvemmelighed, der følger med Bluetooth®-forbindelsen.

Fantastisk lyd, opfindsomt design og ekstrem mobilitet i en hovedtelefon, der er 
skabt til at rejse. De dobbelte 40 mm enheder giver klar lyd i den kendte 
AKG-kvalitet. Samtidig byder den mobil-venlige hovedtelefon på ekstra 
bekvemmelighed i form af ørekopmonterede betjeningsknapper - og hele 
fornøjelsen ved at leve trådløst, frigjort fra stikkontakten. Her får du en fantastisk 
rejsekammerat, som vil bringe dig vidt. Vælg mellem to flotte farver og vær klar til 
at imponere vennerne med denne smarte hovedtelefon.

Kompakt og trådløs Bluetooth® hovedtelefon med opfindsomt design, høj komfort 
og AKG's kvalitetslyd.



  

OVERSIGT OVER EGENSKABER
� Inspirerende lyd i AKG-kvalitet
 Lyd i AKG-kvalitet med 40 mm enheder og støjreducerende ørepuder.

� Trådløs Bluetooth®-forbindelse til mobilen og dine andre enheder giver ekstra  
 frihed
 Nyd ægte trådløs frihed. Det genopladelige batteri giver frihed fra stikkontakten  
 i op til 8 timer. Oplades let via USB-porten.

� Let on-ear design og bløde ørepuder med vedvarende komfort
 AKG Y45TB's kompakte og lette design, den førsteklasses hovedbøjle og de  
 smidige ørepuder sikrer den bedste komfort. 

� Ørekopmonterede betjeningsknapper til lydstyrke/fjernbetjening/mikrofon 
 Nem kontrol med din musik og telefonopkald.

� Aftageligt bypass-kabel til direkte lytning. USB til genopladning, når der  
 er brug for strøm
 Du kan let bruge et kabel til opladning - eller til at nyde musikken, hvis  
 batteriet er fladt.

� Sammenfoldelig mekanisme og blødt etui til nem opbevaring og sikker transport 
 Altid lige ved hånden. Den foldbare konstruktion glider let på plads i det bløde  
 rejseetui. Klar når du er!

� 2 flotte farvemuligheder i smart AKG-design
 Flot lyd i flot indpakning. Det nye design er skarpt og stilrent og leveres i to farver  
 med overbevisende finish. Et tydeligt tegn på god smag.

SPECIFIKATIONER
Type : Mobil hovedtelefon med lyd, design og funktion i   
  AKG-kvalitet samt trådløs Bluetooth®-forbindelse

System : Dynamisk

Farver : Sort med grå toner, hvid med beige toner

System : Dynamisk

Design : "On-ear" hovedtelefon med Bluetooth®

Bluetooth-type : AAC og aptx

Frekvensområde : 17 Hz til 20 kHz

Følsomhed : 120 dB SPL/V

Indgangsimpedans : 32 ohm

Maksimal indgangseffekt : 100 mW

Nettovægt (uden kabel) : 149,5 g

Kabel : 1,2 m lige, aftageligt kabel

Bypass-kabel : 1,0 m

Primær forbindelse : Stik 3,5 mm

HVAD ER DER I ÆSKEN?
� 1 AKG Y45BT hovedtelefon med Bluetooth® 

� Aftageligt lydkabel

� USB-kabel til opladning

� Blødt rejseetui

Y45BT
HØJTYDENDE OG SAMMENFOLDELIG BLUETOOTH® HOVEDTELEFON.


