
  

  

FAKTY
� Inspirująca do działania jakość dźwięku AKG

� Lekka konstrukcja słuchawek wyposażona w miękkie gąbki nauszne 
zapewniające długotrwały komfort 

� Kompatybilny ze smartfonem, odłączany przewód z uniwersalnym 
mikrofonem/pilotem zdalnego sterowania obsługiwanymi 1 przyciskiem 

� Mechanizm składania słuchawek 3D-Axis oraz miękki pokrowiec zapewniający 
ich bezpieczny transport 

� Trzy ciekawe warianty kolorystyczne oraz inteligentna konstrukcja z    
akcentami AKG

Y40
WYSOKIEJ JAKOŚCI SKŁADANE SŁUCHAWKI Z UNIWERSALNYM MIKROFONEM/PILOTEM ZDALNEGO
STEROWANIA W PRZEWODZIE.

Inspirujące estetyka i wrażenia akustyczne.

Dźwięki w jakości AKG w miniaturowych, gustownych słuchawkach 
zapewniających trwały komfort użytkowania i nowoczesną funkcjonalność.

Jeśli chodzi o odtwarzaną muzykę, wymagasz najwyższej jakości. To pokazuje, kim 
naprawdę jesteś. Dzięki słuchawkom AKG Y40 możesz sobie to zapewnić – 
wybierasz zamknięte w zgrabnej konstrukcji słuchawki nauszne oferujące 
wysoką jakość dźwięku oraz większą swobodę i funkcjonalność umożliwiające 
wielozadaniowość.

Słuchawki AKG Y40 oferują nowy poziom użyteczności i zaskakująco wysoki 
komfort dzięki inteligentnemu składanemu mechanizmowi 3D-Axis. Wykorzystane 
w słuchawkach przetworniki 40 mm zapewniają wielokrotnie nagradzaną jakość 
dźwięku, zaś dzięki pilotowi zdalnego sterowania z 1 przyciskiem i mikrofonemi 
zyskuje się idealnego towarzysza podróży, którego można podłączyć do 
smartfona, aby cieszyć się muzyką nieprzerwanie przez cały dzień. Jeśli słuchawki 
brzmią jakością AKG, to wyglądają równie atrakcyjnie, oferując trzy warianty 
kolorystyczne oraz niepowtarzalne, markowe wykonanie – to w zupełności 
wystarczy, aby podkreślić Twój wyszukany styl.

Inspirujące estetyka i wrażenia akustyczne.

  

  



  

PRZEGLĄD CECH
� Inspirująca do działania jakość dźwięku AKG

Jakość dźwięku AKG dzięki zastosowaniu przetworników 40 mm oraz tłumiącej 
hałas konstrukcji gąbek.

� Lekka konstrukcja słuchawek wyposażona w miękkie gąbki nauszne zapewniające 
długotrwały komfort 
Niewielki i lekki pałąk oraz elastyczne gąbki nauszne słuchawek AKG Y40 
zapewniają pełen komfort ich użytkowania. 

� Kompatybilny ze smartfonem, odłączany przewód z uniwersalnym 
mikrofonem/pilotem zdalnego sterowania obsługiwanymi 1 przyciskiem    
Wygoda i nowoczesna łączność to podstawa wysokiej jakości słuchawek; 
oprócz tego otrzymujesz odłączany kabel zapewniający komfortową 
obsługę zestawu w przypadku używania smartfona lub innego urządzenia 
przenośnego.

� Mechanizm składania słuchawek 3D-Axis oraz miękki pokrowiec zapewniający ich 
bezpieczny transport
Są zawsze pod ręką – zawsze gotowe, a dzięki składanej konstrukcji można je 
łatwo zmieścić w miękkim pokrowcu podróżnym.

� Trzy ciekawe warianty kolorystyczne oraz inteligentna konstrukcja z akcentami AKG
Wysoka jakość odtwarzanego dźwięku stanowi naturalną cechę nowych 
słuchawek AKG łączących w sobie ciekawy, innowatorski styl z 
niepowtarzalnym wzornictwem dostępnym w różnych wersjach kolorystycznych 
– świadcząc jak najlepiej o Twoim guście.

SPECYFIKACJA
Rodzaj : Wysokiej klasy słuchawki nauszne

System : dynamiczny

Konstrukcja : Słuchawki nauszne

Kolory : Czarny z niebieskimi akcentami, czarny z żółtymi   
  akcentami, czarny antracytowy

Zakres częstotliwości : 16 Hz do 22 kHz

Efektywność : 120 dB SPL/V

Impedancja wejścia : 32 omy

Maks. moc wejścia : 100 mW

Masa netto (bez przewodu) : 133g

Przewód : 1-przyciskowy pilot zdalnego sterowania,   
  odłączany przewód 1,2 m

Główne złącze : wtyczka typu jack 3,5 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
� 1 para słuchawek nausznych AKG Y40

� Odłączany przewód audio z uniwersalnym jednoprzyciskowym pilotem zdalnego 
sterowania i mikrofonem 

� Miękki pokrowiec do podróży

Y40
WYSOKIEJ JAKOŚCI SKŁADANE SŁUCHAWKI Z UNIWERSALNYM MIKROFONEM/PILOTEM ZDALNEGO
STEROWANIA W PRZEWODZIE.


