
  

SŁUCHAWKI DOUSZNE.

  

Y10 

Podstawowe urządzenie, znakomita jakość.

FAKTY
� Niewielkie, wielokrotnie nagradzane słuchawki douszne zapewniające jakość   
 dźwięku potwierdzoną przez AKG.

� Atrakcyjna, lekka konstrukcja dostępna w trzech kolorach
 (biały, niebieski, brązowy).

� Wysoce przenośne: idealne urządzenie do podróży.

� Doskonale dopasowane i komfortowe.

Zaufaj AKG, jeśli chcesz uzyskać dźwięk najwyższej jakości dostarczony w 
słuchawkach dousznych – wszystkie zalety rozwiązań audio dla podróżujących 
profesjonalistów.
Konstrukcja półotwarta słuchawek dousznych AKG wykorzystuje wsparcie 
13,5-milimetrowych przetworników, zapewniając parametry audio nie z tego świata 
– zyskujesz najwyższą jakość w komfortowym opakowaniu Specjalna douszna 
konstrukcja słuchawek sięga aż do przewodu słuchowego, dzięki czemu nie wypada 
z ucha, a do tego blokuje wszelkie zakłócenia pochodzące z zewnątrz, poprawiając 
komfort użytkowania. Wykorzystana w nich technologia dźwięku autorstwa firmy 
AKG sprawi, że odkryjesz zupełnie nową jakość odsłuchu. Słuchawki są 
zaprojektowane z myślą o podróżowaniu, dostępne w trzech kolorach i wyposażone 
w nowoczesne wkładki piankowe. Dzięki temu słuchawki lepiej się dopasowują do 
ucha, zapewniając lepszych odsłuch i wrażenia dotykowe. Wkrótce się przekonasz, 
że są nie do zastąpienia – bez względu na to, gdzie się udajesz.
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MODEL AKG Y10 – SPECYFIKACJA
Rodzaj : Słuchawki douszne w technologii AKG w
  konstrukcji półotwartej. 

System : dynamiczny 

Konstrukcja : półotwarta

Kolor : biały, niebieski lub brązowy

Zakres częstotliwości : 18 Hz do 20 kHz

Efektywność : 124 dB SPL/V

Impedancja wejściowa : 16 omów

Maks. moc wejściowa : 10 mW

Masa netto (bez przewodu)  : 5g

Przewód : Przewód w 99,99% beztlenowy o długości 1 m

Główne złącze : wtyczka typu jack 3,5 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
� 1 para słuchawek dousznych firmy AKG

PRZEGLĄD CECH
� Niewielkie, wielokrotnie nagradzane słuchawki douszne zapewniające jakość 

dźwięku potwierdzoną przez AKG. 
Aż trudno uwierzyć, że w tak małym modelu urządzenia udało się zmieścić tak 
doskonałą technologię dźwięku i łączności. Ale czego innego można się 
spodziewać po firmie AKG?

� Atrakcyjna, lekka konstrukcja dostępna w trzech kolorach (biały, niebieski, brązowy).
Jeśli coś jest niezwykłe, to takie jest – i takie są słuchawki AKG Y10. A teraz 
wybierz takie, które najlepiej pasują do Twojego stylu. To, że tak ciężko pracują 
na Twoją przyjemność, nie znaczy, że muszą wyglądać nieatrakcyjnie. Jest 
wprost przeciwnie.

� Wysoce przenośne: idealne urządzenie do podróży.
Bez względu na to, jak podróżujesz lub jakie urządzenia przenośne ze sobą 
zabierasz, słuchawki AKG Y10 pozwolą Ci przekształcić czas w drodze w 
niezrównane wrażenia ze słuchania muzyki.

� Doskonale dopasowane i komfortowe.
Jeśli mowa o komforcie, słuchawki AKG Y10 nie mają sobie równych dzięki 
nowoczesnym wkładkom piankowym, idealnie dopasowanym do budowy ucha.


