
 

 
 

AKG:lta uusia kuulokkeita Suomen markkinoille – 
uniikki ääniprofiili ja tyylikästä muotoilua 

 
Samsungin omistama AKG esittelee kaksi uutta kuulokeparia Suomen markkinoille: lippulaivamalli N700 

sekä Y600. Uusissa over-ear-mallisissa eli korvat täysin peittävissä kuulokkeissa yhdistyvät AKG:n 
ainutlaatuinen, muusikoiden ja äänentoistosta innostuneiden jo vuosikymmeniä rakastama ääniprofiili, 

ensiluokkainen vastamelutoiminto, tuntuva mukavuus ja tyylikäs muotoilu.  
 
Espoo, 23. huhtikuuta 2020 – Samsungin omistama AKG lanseeraa uudet N700- ja Y600-kuulokkeet 
Suomessa. N700 on valikoiman lippulaivamalli, joka tukeutuu muusikoiden ja audiofiilien jo vuosikymmeniä 
rakastamaan ääniprofiiliin. N700-kuulokkeiden maailmanluokan äänentoiston ansiosta käyttäjät voivat nauttia 
moniulotteisista äänistä ja kuulla kappaleen jokaisen kerroksen juuri kuten artisti sen tarkoittikin. 
N700-kuulokkeissa on myös huippuluokan aktiivinen vastamelutoiminto, joten kuuntelukokemus ei häiriinny 
linja-autossa, lentokoneessa, kaupungin hälinässä tai muissa meluisissa tilanteissa. Vastamelu mahdollistaa 
myös täydelliseen hiljaisuuteen rauhoittumisen, mikäli käyttäjä haluaa rentoutua, keskittyä työntekoon tai 
opiskella tehokkaasti.  
 
– AKG:lla on pitkä ja arvostettu historia ensiluokkaisten äänentoistotuotteiden valmistajana, ja Samsung on 
pitkään työskennellyt heidän kanssaan puhelin- ja tablettikuulokkeiden sekä muiden ääniratkaisujen parissa. 
AKG N700 -kuulokkeiden saapuminen Pohjoismaihin tarkoittaa, että entistä useammilla on mahdollisuus 
kokea AKG:n premium-kuulokkeiden puhdas äänenlaatu ja vastamelutoiminto niin sohvalla kuin tien 
päälläkin, toteaa Rikard Skogberg, Samsung Nordicin AKG-tuotepäällikkö.  
 
Langattomat N700-kuulokkeet muodostavat yhteyden mobiililaitteen kanssa vaivattomasti bluetoothin 
välityksellä. Akunkesto täydellä latauksella on peräti 23 tuntia, mikä tarkoittaa, että musiikista, podcasteista 
tai täydellisestä hiljaisuudesta voi nauttia lähes täyden vuorokauden ajan. Ensiluokkaisen 
melunvaimennuksen lisäksi kuulokkeissa on myös Ambient Aware- ja Talk Thru -tekniikat, joilla käyttäjä voi 
yhdellä napin painalluksella suodattaa läpi ympäristön äänet ja kommunikoida ympärillä oleville ihmisille 
poistamatta kuulokkeita päästään. 
 
N700-kuulokkeissa  on tyylikäs ja mukautettava muotoilu. Pehmustetut kuulokkeet ja säädettävä pääpanta 
varmistavat hyvän istuvuuden. Kuulokkeita on saatavana mustana, ja ne taittuvat helposti kasaan, joten ne 
mahtuvat kätevästi laukkuun tai takin taskuun.  
 
Y600 – nuorille ja luoville 
Langattomissa Y600-kuulokkeissa on sekä AKG:n ainutlaatuinen ääniprofiili että aktiivinen melunvaimennus. 
Ne ovat myös varustettu Ambient Aware- ja Talk Thru -tekniikoilla, joiden avulla käyttäjä voi kommunikoida 
ulkomaailman kanssa poistamatta kuulokkeita päästään. Y600-kuulokkeissa on nuorekas ja tyylikäs muotoilu 
kolmena värivaihtoehtona: musta, hopea ja kulta. Täydellä latauksella käyttäjä voi kuunnella musiikkia ja 
podcasteja bluetooth-yhteydellä peräti 25 tuntia. 

https://www.samsung.com/fi/mobile-accessories/wireless-akg-headphones-n700/GP-N700HAHCIWA/
https://www.samsung.com/fi/mobile-accessories/akg-y600nc-wireless-headphones/GP-Y600HAHCAAA/


 

 
 
AKG N700NCM2 on kaupoissa tänään ja niiden suositushinta on 299 euroa. AKG Y600NC saapuu myyntiin 
huhtikuun lopussa ja niiden suositushinta on 199 euroa. 
 
 
Tekniset tiedot – N700 ja Y600 
 
 N700 Y600 
Tyyppi Langattomat kuulokkeet melunpoistolla Langattomat kuulokkeet melunpoistolla 
Äänentoisto 30 OHM, 10-20kHz 32 OHM, 10-24kHz 
Bluetooth Versio 4.2 Versio 5.0 

Akku Polymer Li-ion (3.7V, 800 mAh), 23 h 
akunkesto (BT & ANC) 

Polymer Li-ion (3.7V, 610 mAh), 25 h 
akunkesto (BT & ANC) 

Liitännät 3.5 mm ja USB C.  
 

3.5 mm ja USB C.  
 

Paino 278 g 322 g 
Värivaihtoehdot musta musta, kulta ja hopea  

Kodekkituki SAMSUNG SCALABLE CODEC, SBC, 
AAC 

UHQ / AAC / SBC 

Yhteensopivuus Android & iOS Android & iOS 
 
 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Mika Engblom: Mobiililiiketoiminnan johtaja, mika.engblom@samsung.com, p. 0408 604 420 
Lisätiedot: Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630 049 
Kuvapyynnöt ja median testilaitteet: samsungpr@osg.fi 
Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse alalaidasta Uutiset. 
 
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla 
uudelleen määritämme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, kameroista, 
kodinkoneista, lääketieteellisistä laitteista, verkkojärjestelmistä, puolijohteista ja LED-tuotteista. Tuoreimmat 
Samsung-uutiset löydät osoitteesta:http://news.samsung.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samsung.com/fi/mobile-accessories/wireless-akg-headphones-n700/GP-N700HAHCIWA/
https://www.samsung.com/fi/mobile-accessories/akg-y600nc-wireless-headphones/GP-Y600HAHCAAA/
mailto:samsungpr@osg.fi

