
  

  

AKG bevæger sig aldrig fremad uden at forbedre det, som allerede er godt. Derfor 
har AKG opnået et fast greb om dette marked. Se bare den lukkede hovedtelefon, 
AKG Y55, som er gearet til den aktive livsstil - og til musikelskeren, som kræver lidt 
ekstra. Denne førsteklasses hovedtelefon leverer lyd i studiekvalitet. Den 
komfortable pasform er behagelig at have på i timevis, og den lukkede konstruktion 
eliminerer uønsket støj fra omgivelserne. Basgengivelsen er forstærket, og den 
indbyggede universalfjernbetjening / mikrofon på et aftageligt kabel sikrer, sammen 
med stik-adapteren, en ekstrem alsidighed med mange anvendelsesmuligheder. Det 
foldbare design giver sikker og nem transport, og den stilfulde finish fås i fire 
forskellige farver. Dette er hovedtelefonen, som løfter din lytte-oplevelse til et helt 
nyt niveau. Bærbar. Holdbar. Højlydt - og stolt af det. Præcis, let og fleksibel.

HØJDEPUNKTER
� Ægte AKG-lyd med forstærket bas-ydelse

� Roterende ørekopper med lukket bagside

� Universel fjernbetjening / mikrofon giver dig helt frie hænder

� Aftageligt kabel og stik-adapter

� Foldbart design for nem transport og opbevaring

� Flot finish i fire smarte farver
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OVERSIGT OVER EGENSKABER
� Den kendte AKG-lyd med forbedret basgengivelse
 Ingen ved mere om lydkvalitet og akustisk præcision end AKG. Kravet i dette 

segment er koncentreret lytning over et bredt frekvensområde med stærk 
basgengivelse. Dette er fundamentet for Y55.

� Konstrueret efter DJ-specifikationer og optimeret til livet på farten: Solid pasform 
med roterende ørekopper og lukket konstruktion, der holder musikken inde - og 
støjen fra omgivelserne ude

 Fokuser på musikken - ikke larmen omkring dig. Y55 har et lukket og 
tætsiddende design, der eliminerer støj i begge retninger, mens du nyder den 
komfortable pasform.

� Aftageligt kabel med universel fjernbetjening/mikrofon og stikadapter sikrer 
ekstrem alsidighed

 Mobilitet er afgørende, når du tit er på farten. Den indbyggede universal- 
fjernbetjening med mikrofon giver adgang til telefonopkald, uden at du behøver 
afbryde det, du foretager dig. Kablet kan fjernes, og den medfølgende stik-adapter 
giver ekstra alsidighed med et væld af tilslutningsmuligheder. Kompatibel med de 
fleste smartphones.

� Foldbart design til nem transport og opbevaring
 Slitage skal forebygges, og derfor kan Y55 foldes sammen. Den er let at tage 

med sig, og godt beskyttet mod skader i det lange løb.

� Fire smarte farver og stilfuldt design i en robust, foldbar hovedtelefon
 Ikke alle kan blive DJ. Men for de, der kan, er det vigtigt at tage sig godt ud, mens 

man optræder! AKG har skabt et robust design i fire stilfulde farver, så du kan 
bevare et køligt overblik, selv når du er presset.

SPECIFIKATIONER FOR AKG Y55
Type : DJ-hovedtelefon i basisklassen med lyd i    
  studiekvalitet, roterende ørekopper samt aftageligt   
  kabel med indbygget mikrofon

System : Dynamisk

Konstruktion : Lukket hovedtelefon

Farve : Blå, rød, sort og hvid 

Frekvensområde : 16 Hz til 24 kHz

Følsomhe : 115 dB SPL/V

Inputimpedans : 32 ohm

Maks. indgangseffekt : 100 mW

Nettovægt (uden kabel) : 450 g

Kabel : 99,99 % oxygenfrit kabel, 1,2 m

Hovedtelefontilslutning : jackstik, 3,5 mm, guldbelagt

HVAD MEDFØLGER?
� 1 AKG Y55 hovedtelefon med aftageligt, enkeltsidet og universelt kabel med 

fjernbetjening/mikrofon

� 3,5 mm til 6,3 mm-stikadapter

� Etui
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