
  

  

LAAT U OVERTUIGEN
� AKG's kenmerkende geluidkwaliteit met verbeterde basweergave

� On-ear hoofdtelefoon met gesloten oorschelp-ontwerp vermindert 
omgevingsgeluid

� Comfortabele pasvorm voor langdurig gebruik. Robust lichtgewicht ontwerp

� Afneembare 1,2 meter kabel met inline, 1-toets remote/microfoon voor 
complete handsfree functionaliteit

� 3D-Axis opklapmechanisme met draagtas voor gemakkelijk vervoer en opslag

� 4 fraaie kleuren met de nadruk op modern, smaakvol ontwerp en AKG-stijl

Y50
AKG Y50 ON-EAR HOOFDTELEFOON MET UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING EN MICROFOON

AKG neemt het plezier van luisteren serieus.

Ontdek AKG kenmerkende geluidskwaliteit in een stijlvol, comfortgericht, 
on-ear hoofdtelefoon om altijd en overal te gebruiken.

Er zijn veel goede hoofdtelefoons maar niet veel kunnen tippen aan de 
geluidskwaliteit van AKG- met meer dan 65 jaar Grammy®-erkende prestaties en 
respect van muzikanten overal ter wereld. Het beluisteren van geluidskwaliteit op 
AKG niveau is slechts een begin. De nieuwe AKG Y50 vertegenwoordigt een nieuwe 
klasse on-ear hoofdtelefoon voor mensen die hoge eisen stellen: meer kwaliteit, meer 
comfort, meer flexibiliteit. De inspirerende prestaties worden geëvenaard door een 
gedurfde styling en een lichte, comfortabele pasvorm dat nieuw is in zijn klasse. Laat 
je meeslepen in de luxe van prachtig geluid. Hands-free bediening voor een optimaal 
gebruiksgemak met smartphone of andere aangesloten apparaten. 

Het gesloten klankkast-ontwerp sluit alle andere externe geluiden uit en zorgt voor een 
comfortabele pasvorm voor urenlang ongestoord luisterplezier. Kies een stijl en kleur 
die bij je persoonlijke smaak past - en wordt een onderdeel van kwaliteit en smaak.



  

OPTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
� AKG's kenmerkende geluidkwaliteit met verbeterde basweergave
 Het AKG-geluid wordt geproduceerd door krachtige, 40mm drivers die een 

verbeterde, krachtige basweergave leveren met minimale verstoring van buitenaf 
dankzij hun gesloten ontwerp.

� On-ear hoofdtelefoon met gesloten oorschelp-ontwerp vermindert omgevingsgeluid
 Sluit externe geluiden die je liever niet hoort uit en geniet van een omgeving 

zonder afleiding om je volledig te concentreren op de akoestiek die je wel wilt 
horen - zoals het hoort.  

� Comfortabele pasvorm voor langdurig gebruik en robuust, lichtgewicht ontwerp  
 Hoofdtelefoons kunnen geweldig klinken maar ze moeten wel comfortabel zijn. De 

AKG Y50's lichtgewicht constructie en gesloten oorschelp-ontwerp zijn uiterst 
comfortabel - en geven je een luisterervaring die voldoet aan je eisen.

� Afstelbare 1,2 meter kabel met inline, 1-toets remote/microfoon voor complete 
hands-free functies 

 Blijf verbonden voor werk of plezier terwijl je schakelt tussen een telefoonoproep 
en je favoriete muziek. De AKG Y50, compatibel met de meeste smartphones, 
voldoet aan je on-the-go levensstijl en geeft je volledige controle over je 
activiteiten.

� 3D-Axis opklapmechanisme en buidel voor gemakkelijk vervoer en opslag 
 De AKG Y50 voldoet aan je on-the-go levensstijl - ontworpen om compact op te 

vouwen voor veilige opslag in een buidel. Dit beschermt de hoofdtelefoon tegen 
stof en schade maar altijd beschikbaar om mee te nemen.

� 4 fraaie kleuren met de nadruk op modern, stijlvol ontwerp en AKG-stijl 
 Het AKG-merk vertegenwoordigt het allerbeste in geluidskwaliteit dat je met 

trots kunt gebruiken. Maak een statement over je persoonlijke smaak en strenge 
eisen. Er is geen reden waarom iets dat zo mooi klinkt er ook niet prachtig uit kan 
zien - dus kies de kleur en de look die het beste bij jouw persoonlijke stijl past.

SPECIFICATIES
Type : AKG on-ear hoofdtelefoon met versterkte bas
  geavanceerde styling, comfortabele pasvorm
  en gemak van in-line remote/microfoon

Systeem : Dynamisch

Ontwerp : Gesloten klankkast

Kleur : Blauwgroen, Geel, Rood, Zwart

Frequentiebereik : 16Hz tot 24kHz

Gevoeligheid : 115dB SPL/V

Ingangsimpedantie : 32 ohms

Maximum vermogen : 100mW

Netto gewicht (zonder kabel) : 190g

Kabel : 99.99% zuurstofvrije kabel, 1,2m 

Hoofdaansluiting : 3,5 mm plug, hard verguld

VERPAKKINGSINHOUD
� 1 AKG Y50 On-ear hoofdtelefoon   

� Afneembare kabel met universele 1-toets remote/microfoon

� 3,5 – 6,3mm adapter

� Zachte reisbuidel
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