
  
AKG tar aldrig nästa steg utan att förbättra vad som redan är bra – och genom att 
ha total koll på den relevanta marknaden. Tack vare det uppfyller AKG:s nya slutna 
hörlurar Y55 kraven från ett aktivt liv – och från musikälskaren som vill ha 
försprång på resten. Dessa premiumhörlurar ger ljud i studiokvalitet och motsvarar 
DJ-kraven på alla grundläggande funktioner som krävs för spelningen. Från den tåliga, 
bekväma passformen till den slutna designen handlar Y55 helt om att förstärka 
ljudupplevelsen genom bättre basåtergivning och att stänga ute oväsen från 
omgivningen. Hörlurarna är extremt mångsidiga med universalfjärr/mik i löstagbar 
kabel och kontaktadapter för rätt funktionalitet i jobbet. Y55 tar dig till en ny nivå 
med sin vikbara design för säker och enkel transport och sin moderna elegans i fyra 
coola färger. Bärbara. Hållbara. Loud and proud. Exakta, lätta och flexibla. AKG 
förstår – för vi lyssnar. Varför förvänta sig mindre från AKG?

EGENSKAPER
� Klassiskt AKG-ljud med förstärkt basåtergivning

� Vridbara, slutna öronkåpor

� Universell fjärr/mikrofon för total handsfree-tillgänglighet

� Löstagbar kabel och kontakt-adapter

� 3D-Axis-vikmekanism för enkel transport och förvaring 

� 4 coola färger och utföranden
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Öka trycket med AKG.



  

SNABBKOLL PÅ EGENSKAPER
� AKG:s välkända ljudkvalitet med utökad basåtergivning
 Ingen kan det här med ljudkvalitet och total exakthet vad gäller ljudåtergivning 

lika bra som AKG och kraven på jobbet innebär koncentrerat lyssnande över ett 
brett frekvensintervall med utökad basåtergivning – kärnan i Y55:s konstruktion.

� Byggda efter DJ-specifikationer och optimerade för att hänga med överallt: tight 
passform med vridbara öronkåpor och sluten konstruktion som förhindrar 
ljudläckage och störande ljud från omgivningen

 Fokusera på ditt ljud – inte på ljuden omkring – med tighta Y55 som har sluten 
kåpa för att eliminera ljud från omgivningen från alla håll och ändå sitta skönt.

� Extremt mångsidiga tack vare universalfjärr/mik som ger total 
handsfree-åtkomst, plus löstagbar kabel och kontaktadapter

 Mobilitet är nyckeln när du är i full fart och mitt i din spelning. Universalfjärr/mik 
i kabeln gör att telefonsamtalen kan komma fram utan att avbryta det du håller 
på med. Ta loss kabeln och använd kontaktadaptern för total bekvämlighet och 
ytterligare mångsidighet. Fungerar bra tillsammans med de flesta smartphones.

� 3D-Axis-hopvikningsmekanism som gör dem enkla att ha med sig och förvara
 Slitage är ju något man helst vill slippa så Y55 kan vikas platta så att de är lätta 

att förvara och ha med sig, och håller dem skyddade under långa resor.

� Robusta, pålitliga hörlurar i 4 coola färger och elegant design
 Det är inte alla som klarar att vara DJ – men de som kan vill se lika bra ut som 

de låter. AKG har skapat en robust design i fyra snygga färger så att du kan 
hålla dig cool när det hettar till.

SPECIFIKATIONER FÖR AKG Y55 
Typ : DJ-hörlurar på grundnivå med studioljudkvalitet,   
  vridbara öronkåpor, inbyggd mikrofon, löstagbar kabel

System : Dynamiskt

Design : Hörlurar med sluten design

Färg : Blå, röd, svart eller vit 

Frekvensomfång : 16 Hz till 24 kHz

Känslighet : 115 dB SPL/V

Impedans : 32 ohm

Max ineffekt : 100 mW

Nettovikt (utan kabel) : 450 g

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

Anslutning : Guldpläterad 3,5-mm kontakt

VAD FINNS MED?
� 1 par AKG Y55 hörlurar med universalfjärr/mik inbyggd i löstagbar kabel

� 3,5 till 6,3 mm kontaktadapter

� Etui
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