
Y23 
ULTRA-KLEINE, IN-EAR HOOFDTELEFOON

AKG levert al 65 jaar toonaangevende audio-innovatie aan de muziekindustrie. AKG 
is betrokken geweest bij alle aspecten van de beste muziek, artiesten, producenten 
en technici die allemaal hebben vertrouwd op AKG hoofdtelefoons in hun 
persoonlijke zoektocht naar audioperfectie. De AKG K323 XS is niet een typische 
AKG hoofdtelefoon zoals je die kent. Hij is klein. Heel klein. Maar toch profiteert hij 
van AKG’s uitzonderlijke techniek door zijn functie en ontwerp. Dit betekent dat hij 
ondanks zijn kleine afmetingen de AKG-normen voor geluidskwaliteit, comfort en 
veelzijdigheid vertegenwoordigt. 

Ondanks zijn ultra-kleine, in-ear omvang − de kleinste die verkrijgbaar is met het 
allerbeste geluid − maakt zijn ultra-lichtgewicht ontwerp hem ideaal voor een 
drukke levensstijl die altijd “connected” is.

De AKG Y23 biedt je functionaliteit en gemak in een miniatuur ontwerp. AKG 
verliest nooit uit het oog dat het uiteindelijk gaat om geluidskwalitiet en daar 
continu toegang tot te hebben. Dat is waar we onze reputatie mee opgebouwd 
hebben − met twee oren tegelijk.

De AKG Y23 is verkrijgbaar in twee versies: met een rechte kabel en met een 
éénknops universele afstandsbediening/microfoon die werkt met de meeste 
smartphones. Deze afstandsbediening stelt je in staat om gesprekken aan te nemen 
en te beëindigen, of je muziek af te spelen of te pauzeren zonder je oordopjes uit 
te doen.

HIGHLIGHTS
 De kleinste, lichtste in-ear hoofdtelefoon met het allerbeste geluid

 High-end connectiviteit

 Bekroond AKG-geluid van studiokwaliteit

 Net zo mobiel als jij bent

 Unieke, comfortable pasvorm

 Verkrijgbaar met rechte kabel en universele afstandsbediening

Verborgen geluidsjuweel.



OPTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
 De kleinste, lichtste in-ear hoofdtelefoon met het allerbeste geluid 

 Superieure geluidskwaliteit die je nooit had verwacht in zo’n ultra-klein model.

 High-end connectiviteit 
 De éénknops universele afstandsbediening verbindt je direct met de meeste  
 smartphones en biedt je een breed scala aan aansluitmogelijkheden. De Y23 
 is ook verkrijgbaar met een rechte kabel.

   Bekroond AKG geluid van studiokwaliteit 
  Speciaal geselecteerde 5,8 mm drivers zorgen voor precisie-geluid met de 

geluidskwaliteit die AKG bekend heeft gemaakt.

VERPAKKINGSINHOUD
  1 AKG Y23 in-ear hoofdtelefoon

  Oordopjes in vier maten (XS, S, M en L)

  Opberghoesje

SPECIFICATIES
Type :  Ultra-kleine in-ear hoofdtelefoon met 

studio-geluidskwaliteit en multi-device connectiviteit 

Systeem : Dynamisch

Impedantie : 16 ohm

Nominaal opgenomen  
vermogen : 10mW

Frequentiebereik : 20-20kHz

Gevoeligheid : 98dB SPL@1mW/1kHz

Maat van driver  : 5,8 mm

Kabellengte : 1 m kabel met/zonder microfoon/afstandsbediening

Hoofdaansluiting : 3,5 mm stekker 

Kleuren : Rood, Groen, Zwart en Wit 
  (éénknops afstandsbediening versie) 
  Zwart en Wit 
  (rechte kabel versie)
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