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Y20 

On-the-go geluid met naadloze aansluiting 
op je telefoon.

HIGHLIGHTS
� Kenmerkend AKG-geluid

� Universele geïntegreerde afstandsbediening/microfoon voor het beantwoorden
 van oproepen

� Lichtgewicht, duurzaam ontwerp

� Handig reisetui voor als je onderweg bent

� Zachte siliconen hulzen in drie maten (S/M/L)

� Gekantelde vorm van het oordopje optimaliseert een comfortabele pasvorm

� Gladde oppervlakken met soft-touch afwerking

Comfortabele in-ear hoofdtelefoon met éénknops universele afstandsbediening 
/microfoon.
Behalve de kenmerkende geluidskwaliteit die je verwacht van de AKG 8mm drivers, 

levert de Y20 ook een paar extra verrassingen. Een geïntegreerde universele, 

éénknops afstandsbediening geeft je meer controle over je afspeellijst. Sterker nog: 

je kunt gesprekken aannemen terwijl je naar je favoriete afspeellijst luistert.            

De AKG 20 is compatible met bijna alle draagbare audio-apparaten, heeft gekantelde 

oordopjes en zachte siliconen hulzen in drie maten (S, M, L) voor een comfortabele 

pasvorm. Onverslaanbaar voor wat betreft geluid en duurzaamheid. Het lichtgewicht 

polycarbonaat ontwerp is fraai aangevuld met aantrekkelijke kleuren: zwart, grijs, 

blauwgroen of geel.
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VERPAKKINGSINHOUD:
1 Y20 in-ear hoofdtelefoon

1 compact reisetui

3 maten oordopjes

SPECIFICATIES
Systeem : Dynamisch

Ontwerp : Gesloten klankkast

Frequentiebereik : 13 Hz tot 22.5 kHz

Gevoeligheid : 115 dB SPL/V 

Ingangsimpedantie : 16 ohms

Maximaal vermogen : 19 mW

OPTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG
� Kenmerkend AKG-geluid

De Y20, uitgerust met krachtige 8 mm drivers, levert de high-output sound 
en nauwkeurigheid die kenmerkend is voor AKG.

� Universele éénknops afstandsbediening/microfoon voor het beantwoorden 
van oproepen
Beperk jezelf niet tot muziek alleen. Door middel van de universele geïntegreerde 
afstandsbediening/microfoon kun je met de Y20 ook gesprekken aannemen.

� Lichtgewicht, duurzaam ontwerp
Het Y20 stereo in-ear polycarbonaat ontwerp is ontwikkeld voor 
draagbaarheid en duurzaamheid.

� Handig reisetui voor als je onderweg bent
De Y20 in-ears zijn niet alleen gemaakt van lichtgewicht materialen, maar 
worden ook geleverd met een compact reisetui voor gebruik onderweg.

� Zachte siliconen hulzen in drie maten (S/M/L)
De AKG Y20 wordt geleverd met siliconen hulzen in drie maten (small, medium 
en large) voor een comfortabele pasvorm voor iedereen die graag langdurig en 
in alle comfort naar muziek luistert.

� Gekantelde vorm van het oordopje optimaliseert een comfortabele pasvorm
De speciaal gekantelde oordopjes van de AKG Y20 zijn zodanig ontworpen dat 
ze goed passen in oren van elke grootte of vorm.

� Gladde oppervlakken met soft-touch afwerking
De Y20's rubber-lak afwerking en matte textuur brengt de krasbestendigheid 
naar een hoger niveau van professioneel ontwerp. 
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