
En dold ljudskatt.

Y23 
SUPERSMÅ IN-EAR-HÖRLURAR

AKG presenterar de små in-ear-hörlurarna som verkar vara dubbelt så stora, med 
bättre ljud än många on-ear-modeller trots att de är de minsta av alla in-ear-
hörlurar som finns. 

Tack vare universell enknappskabel med fjärrstyrning och mikrofon kan AKG Y23 
anslutas till de flesta smartphones. Finns även i en version med vanlig kabel. 

Faktum är att denna serie små in-ear-hörlurar har samma ljudkvalitet som gjort AKG 
berömda för sin innovationsförmåga. Lägg därtill en hög nivå på lättviktskomfort 
plus fyra storlekar på öronproppar och avancerad örontoppsteknik så får du in-ear-
hörlurar som sitter på plats och ger dig total rörelsefrihet – så att du kan leva livet 
precis som du vill.

Öppna öronen för de oändliga möjligheter att hålla kontakten som finns i dessa 
minimala in-ear-hörlurar, som är så lätta och sköna att du aldrig kan se någon 
anledning att ta av dem. För arbete och nöje – eller både och, samtidigt – passar 
Y23 perfekt för alla behov. 5,8 mm-element med höga prestanda ger ljud med AKG-
kvalitet, den absolut bästa funktionen i de minsta hörlurarna vi gör. Annars skulle vi 
inte sätta vårt namn på dem.

HÖJDPUNKTER
 De minsta, lättaste in-ear-hörlurarna med det största ljudet

 Avancerade anslutningsmöjligheter

 AKG:s prisvinnande ljud i studiokvalitet

 Lika portabla som du

 Unik, anpassad passform är nyckeln 



I KORTHET
 De minsta, lättaste in-ear-hörlurarna med det största ljudet

 Otroligt att AKG kan ge samma ljudkvalitet och anslutningsmöjligheter som 
man är van vid i en så superliten modell. Finns i fyra roliga färger.

 Avancerade anslutningsmöjligheter
 Enknapps universalkabel med fjärrstyrning ansluts direkt till de flesta 

smartphones.

 AKG:s prisvinnande ljud i studiokvalitet
 Speciellt utvalda 5,8-mm högtalarelement ger precisionsljud med den 

ljudkvalitet som AKG har gjort så berömda.

Vad ingår?
  1 par AKG Y23 in-ear-hörlurar

 Örontoppar i fyra storlekar (XS, S, M och L)

 Etui

SPECIFIKATIONER
Typ  :  Supersmå, in-ear-hörlurar med ljud i studiokvalitet 

och anslutningar till många enheter

System : Dynamiskt

Impedans : 16 ohm

Max ineffekt : 10 mW

Frekvensomfång : 20 Hz–20 kHz

Känslighet : 98 dB SPL vid 1mW/1kHz

Element : 5,8 mm

Kabelns längd : 1 meter med/utan mikrofon och fjärrkontroll

Kontakt : 3,5 mm minijack

Färger :  Röd, blågrön, svart eller vit (kabel med universalfjärr)  
Svart eller vit (rak kabel)

Y23 
SUPERSMÅ IN-EAR-HÖRLURAR


