
  

  

OPTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
� Inspirerende AKG-geluidskwaliteit

� Connectiviteit met Bluetooth® voor voorkeurapparaten plus de bijkomende 
vrijheid van draadloze mobiliteit en NFC voor eenvoudige verbinding

� Lichtgewicht, on-ear design en zachte oorkussentjes voor langdurig comfort

� Op het oorstuk gemonteerde regelaars voor volume/afstandsbediening/ 
microfoon om eenvoudig je muziek en telefoontjes te managen

� Afneembare bypass-kabel voor (rechtstreeks) luisteren; USB om op te laden   
 wanneer vereist

� 3D-as, opvouwmechanisme en zachte opberghoes voor gemakkelijke opberging 
en veilig transport 

� 2 hedendaagse kleuropties en een stijlvol design met merkaccenten van AKG

Y45BT
HOOGWAARDIGE OPVOUWBARE BLUETOOTH®-HOOFDTELEFOON

Breng je innerlijke creativiteit tot uiting.

Wanneer het op het beluisteren van je muziek aankomt neem je enkel genoegen met 
hoogwaardige audioprestaties. Het definieert wie je bent. De introductie van de AKG 
Y45BT hoofdtelefoon brengt je enkel voordelen – een on-ear hoofdtelefoon met 
verbeterde audiokwaliteit in een kleinere verpakking die je behoeften aan 
multitasking beter vervult door middel van het draadloze gemak van Bluetooth® - 
connectiviteit. Uitstekend geluid, inventief design, uitzonderlijke mobiliteit met een 
hoofdtelefoon die ontworpen is om mee te reizen. Terwijl de dubbele 40mm drivers 
zorgen voor perfect AKG-kwaliteitsgeluid, draagt deze smartphone-vriendelijke 
hoofdtelefoon bij aan jouw gemak met op het oorstuk gemonteerde regelaars en alle 
voordelen die draadloze mobiliteit met zich meebrengt - zonder behoefte aan stroom. 
Voeg hieraan zijn langdurige comfort toe en je hebt een ware reisgezel die je naar 
een hoger niveau brengt. Verkrijgbaar in 2 hedendaagse kleuren zal deze 
AKG-hoofdtelefoon met stijlvolle merkaccenten en exclusieve vormgeving 
ongetwijfeld een grote indruk maken en vele hoofden doen draaien.

Kwaliteitsaudio van AKG met Bluetooth® connectiviteit in een compacte mini 
on-ear hoofdtelefoon met een inventieve styling, duurzaam comfort en echte 
draadloze mobiliteit.



  

OPTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
� Inspirerende kwaliteitsgeluid van AKG
 AKG-kwaliteitsgeluid met 40mm drivers en ruisonderdrukkende oorkussentjes.

� Connectiviteit met Bluetooth® voor voorkeurapparaten plus de bijkomende  
 vrijheid van draadloze mobiliteit

 Geniet van echte draadloze prestaties met een oplaadbare accu die tot
 maximaal 8 uur mee gaat - of plug hem in voor externe stroom of om op
 te laden.

� Lichtgewicht, on-ear design en zachte oorkussentjes voor langdurig comfort
 Het lichte ontwerp, de hoogwaardige hoofdband en de meebuigende

 oorkussentjes van de AKG Y45BT hoofdtelefoon zorgen voor een
 comfortabele pasvorm. 

� Op het oorstuk gemonteerde regelaars voor volume/afstandsbediening/
 microfoon om je muziek en telefoontjes te managen

 Gemak zoals jij dat wilt met kabelvrije controle over je muziek en telefoontjes.

� Afneembare bypass-kabel voor (rechtstreeks) luisteren; USB om op te  
 laden wanneer dat nodig is

 Of je de hoofdtelefoon nu aansluit om op te laden of voor rechtstreeks
 luisteren, de keuze is altijd aan jou.

� 3D-as, opvouwmechanisme en zachte opberghoes voor gemakkelijke opberging
 en veilig transport 

 Door het opvouwbare ontwerp kan de hoofdtelefoon netjes opgeborgen  
 worden in een zachte opberghoes gebruiksklaar wanneer je hem nodig hebt.

� 2 hedendaagse kleuropties en een stijlvol design met merkaccenten van AKG
 Kwaliteitsgeluid ziet er nu ook goed uit door de inventieve, strakke vormgeving 

met merkaccenten en de keuze uit 2 kleuren die een opvallend mooie afwerking 
hebben, wat getuigt van jouw goede smaak.

VERPAKKINGSINHOUD
� 1 AKG Y45BT on-ear hoofdtelefoon met Bluetooth® 

� Afneembare bypass audiokabel

� USB oplaadkabel

� Zachte opberghoes

SPECIFICATIES
Type : draagbare, on-ear hoofdtelefoon met
  AKG kwaliteitsgeluid, hoogwaardige styling,
  functionaliteit en connectiviteit met Bluetooth®

Systeem : Dynamisch

Design : on-ear hoofdtelefoon met Bluetooth®

Kleuren : Zwart met grijze accenten, Wit met beige  
  accenten

Bluetooth-type : AAC en aptx

Frequentiebereik : 17 Hz tot 20 kHz

Gevoeligheid : 120 dB SPL/V

Ingangsimpedantie : 32 ohms

Nominaal opgenomen vermogen :  100 mW

Netto gewicht (zonder kabel)  : 149.5g

Bypass-kabel : 1,0 m

Kabel : 1,2m rechte, afneembare kabel

Hoofdverbinding : Jackplug 3.5 mm

Y45BT
HOOGWAARDIGE OPVOUWBARE BLUETOOTH®-HOOFDTELEFOON


