
  

ERITTÄIN MUKAVAT IN-EAR-KUULOKKEET

  

Y20 

Tunnusomainen AKG-ääni
muotoiltuna korvaasi.

AVAINOMINAISUUDET
� Tunnusomainen AKG -ääni

� Kytke helposti mihin tahansa musiikkilähteeseen

� Höyhenenkevyt, kestävä rakenne

� Kätevä säilytyspussi mukaan matkalle

� Pehmeät silikonsovittimet kolmessa koossa (S, M, L)

� Korvanappien ergonominen muotoilu takaa optimaalisen mukavan istuvuuden

� Tasaiset, pehmustetut pinnat

Mukavat in-ear-kuulokkeet tunnusomaisella AKG-äänenlaadulla.
AKG, joka on saanut kunniaa studioammattilaisten kuulokkeiden suunnittelusta, on 

kehittänyt in-ear stereokuulokkeet niille, jotka tietävät, miltä laadun tulee kuulostaa 

ja tuntua - varsinkin pitkissä kuuntelusessioissa. AKG Y20 ei vain tarjoa 

korkealuokkaista ääntä tehokkailla 8 mm elementeillään, vaan lisäksi sen ergonomiset 

korvanapit ja pehmeät silikonisovittimet takaavat varman ja mukavan istuvuuden 

vauhdikkaissakin tilanteissa - tehden niistä ihanteellisen valinnan niille, jotka haluavat 

pysyä liikkeellä. Niiden polykarbonaattikoostumus on sekä höyhenenkevyt että 

kestävä, ja lisää jo entisestään kuulokkeiden näyttävää ulkonäköä.
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MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ
1 pari Y20 -kuulokkeita

1 slim-line kantopussi

3 kokoa korvasovittimia

TEKNISET TIEDOT
Järjestelmä : Dynaaminen

Rakenne : Suljetun rakenteen kuulokkeet

Taajuusalue : 13 Hz – 22,5 kHz

Herkkyys : 115 dB SPL/V 

Sisääntuloimpedanssi : 16 ohmia

Tehonkesto : 19 mW

SILMÄYS OMINAISUUKSIIN 
� Tunnusomainen AKG -ääni

8 mm elementeillä varustettu Y20 tarjoaa korkealaatuista äänenlaatua ja 
tarkkuutta, jotka ovat AKG:n tavaramerkki.

� Kytke helposti mihin tahansa musiikkilähteeseen
Y20 ei ole suunniteltu vain sopimaan täydellisesti korvaan. Se kytkeytyy 
saumattomasti melkein mihin tahansa kannettavaan tai kodin 
musiikkilähteeseen.

� Höyhenenkevyt, kestävä rakenne
Y20 in-ear-stereokuulokkeiden polykarbonaattimuotoilu on suunniteltu sekä 
kannettavaksi että kestäväksi.

� Kätevä säilytyspussi mukaan matkalle
Y20 kuulokket on tehty höyhenenkevyistä materiaaleista ja niiden mukana 
tulee kätevä kantopussi, joka mahdollistaa helpon säilytyksen matkalla.

� Pehmeät silikonsovittimet kolmessa koossa (S, M, L)
AKG Y20:n mukana tulee kolmen kokoiset silikonisovittimet (pienet, 
keskikokoiset ja isot), jotka varmistavat mukavan istuvuuden kaikille, jotka 
haluavat kuunnella musiikkia tunnista tuntiin. 

� Korvanappien ergonominen muotoilu takaa optimaalisen mukavan istuvuuden
AKG Y20:n erityisesti suunnitellut korvanapit on muotoiltu niin, että ne 
istuvat täysin kaiken kokoisiin ja -muotoisiin korviin.

� Tasaiset, pehmustetut pinnat
Y20:n kumimaaliviimeistely ja mattapina tarjoavat ammattitason suojan 
naarmuuntumista vastaan.


