Draadloze in-ear koptelefoon

Laat uw inspiratie ontwaken met bekroond AKG-referentiegeluid.
Met zijn bekroonde referentiegeluid dat elk detail van elk nummer optimaal
tot zijn recht doet komen en hoogwaardige streamingcapaciteiten
dankzij ondersteuning voor de AAC-code, levert de AKG Y100 draadloze
hoofdtelefoon inspiratie in de vorm van verbazingwekkende audio. De

FUNCTIES
Geluid van AKG dat de toon zet
Ambient Aware-technologie
Multi-pointverbinding

AKG Y100 draadloze hoofdtelefoon is uitgerust met een ergonomische

Comfortabel en duurzaam design

nekband met zachte, flexibele materialen die zich aanpast aan de vorm

Draadloze Bluetooth met ondersteuning voor AAC-codec

van uw nek en met Ambient Aware-technologie waarmee u naar muziek

Batterijduur van 8 uur

kunt luisteren terwijl u toch contact met uw omgeving houdt. Dit maakt
het tot een comfortabele en duurzame metgezel tijdens uw creatieve
reis. En met een batterijduur van 8 uur en snel opladen (15 minuten voor
een afspeeltijd van 1 uur), universele microfoon/afstandsbediening met
3 knoppen voor handsfree bellen, multi-pointverbinding en magnetische
knoppen, is de AKG Y100 draadloze hoofdtelefoon precies wat u nodig
hebt om een nog hoger artistiek niveau te halen.

Snellader (15 min = 1 uur speeltijd)
Universele afstandsbediening/microfoon met 3 knoppen

Draadloze in-ear koptelefoon

FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN
	Geluid van AKG dat de toon zet
Bekroonde geluidskwaliteit waarmee u van alle details van uw
favoriete soundtrack kunt genieten.
Ambient Aware-technologie
Houd via één druk op de knop contact met uw omgeving terwijl u uw
muziek en inspiratie gaande houdt.
Multi-pointverbinding
Schakel moeiteloos tussen luisteren naar uw muziek op uw draagbare
apparaat naar een telefoongesprek op uw mobiele telefoon. U hoeft
nooit meer een oproep te missen!

VERPAKKINGSINHOUD
1 x Y100 draadloos
3 maten oordopjes (S, M, L)
1 x oplaadkabel
1 x tasje

TECHNISCHE SPECIFICATIES
M aat van driver

: 9,2 mm

Dynamisch frequentiebereik

: 20 Hz-20 kHz

Impedantie

: 16 ohm

Comfortabel en duurzaam design
De duurzame metalen behuizing en comfortabele nekband zorgen
ervoor dat de hoofdtelefoon net zo goed aanvoelt als dat hij klinkt.

Gevoeligheid

: 115 dB SPL/V bij 1 kHz

Max. ingangsvermogen

: 6 mW

Vermogen Bluetooth-zender

: 0-4 dBm

Draadloze Bluetooth met ondersteuning voor AAC-codec
Stream uw favoriete muzieknummers draadloos in hoge kwaliteit,
dankzij de ondersteuning voor de AAC-codec.

Modulatie Bluetooth-zender

: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Bluetooth-frequentie

: 2,402 GHz – 2,48 GHz

Bluetooth-profielen

: HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.5

Batterijduur van 8 uur
Geniet de hele werkdag van een spectaculaire afspeellijst zonder
tussendoor opnieuw te hoeven opladen.

Bluetooth-versie

: V4.2

Type batterij

: L ithium-ion polymeer (3,7V, 120 mAh)

Snellader (15 min = 1 uur speeltijd)
Na een korte oplaadbeurt van 15 minuten kunt u weer een uur van uw
muziek genieten.

Oplaadtijd

: 2 uur

Afspelen muziek met BT aan

: 8 uur

Spreektijd met BT aan

: 8 uur

Gewicht

: 24 g

Universele afstandsbediening/microfoon met 3 knoppen
Handige en gemakkelijke regeling van zowel uw muziek als uw
telefoongesprekken.

