
Müziğin Başlangıç Noktası, AK Jr 

 

 

İnce Ve Hafif 

 

AK Jr projesi, herkese, her zaman ve her yerde rahatça yüksek çözünürlüklü müzik dinleme 
imkanı veriyor. 

Önceki Astell&Kern müzik çalarları da taşınabilir cihazlar olsalar da, görece büyük boyutları 
yüzünden bazıları için taşınabilirlikleri daha az elverişliydi. 

AK Jr’ın kompakt dizaynı cebinize rahatça sığarken, en yüksek seviyede ses kalitesi sağlar. 

AK Jr, cebinizde küçük bir konser taşımak gibidir. 

 

 

Tasarım Hikayesi 

 

AK Jr, Hi-Fi sesin karmaşık özelliklerini bir akıllı cep telefonu kullanmanın kolaylığına 
indirgiyor. 

Sadeleştirilen dizayn, AK Jr’ın orijinal konseptini gözler önüne seriyor. 

Yükseltilmiş ekran sağlam tutuş sağlarken, kalınlığı da 8,9mm’den 6,9mm’ye düşürüyor. 

Yekpare alüminyum gövde ve dokulu ses ayarı tekerleği, kusursuz tek elle kullanım imkanı 
sağlıyor. 

 

 

Yükseltilmiş Çıkış Gücü ve Düşürülmüş Çıkış Empedansı 

 

AK Jr’ın 1,95Vrms’lik çıkış gücü, AK100’ün 1,5Vrms’lik çıkış gücünün üzerine %14’lük bir 
artışı gösteriyor. Mühendislerimiz AK Jr’ın çıkış empedansını 2 Ohm’a düşürerek, AK100’ün 
22 Ohm’luk çıkış empedansının üzerine ciddi bir kalite artışı sağladılar. 

AK Jr, kulak içinden, kafa üstüne kadar bir çok kulaklık çeşidini desteklemektedir ve harici 
bir amplifikatör gereksizdir. 

 

 



DSD’den PCM’e 

 

AK Jr, yaygın olarak yüksek çözünürlüklü sesin geleceği kabul edilen bir dijital ses formatı 
olan DSD formatını desteklemektedir. 

DSD sayesinde daha geniş çözünürlüklü sesin tadını çıkarın. 

- AK Jr 2.8MHz DSD dosyalarını PCM’e dönüştürerek çalar. 

 

 

USB DAC 

 

AK Jr USB aracılığıyla PC yada MAC cihaza bağlanıldığında harici DAC olarak da işlev 
görür. 

AK Jr, bilgisayarda depolanan müzikleri çalarken de, dahili bir ses kartına duyulan ihtiyacı 
gidererek, aynı yüksek kaliteli sesi sağlar. 

- USB DAC olarak kullanıldığında AK Jr’ın ekolayzır ayarları devre dışı kalır. USB 
DAC özelliği UAC 1.0 (USB Audio Class 1.0 / 24-bit 96kHz) ses çıkışını destekler. 

 

 

Tam Dokunmatik Ekran 

 

AK Jr, AK100’ün LCD ekranından 1,4 kat daha büyük 3,1 inçlik LCD ekrana sahiptir. 

Akıllı telefon benzeri tam dokunmatik ekran, hassas bir arayüz sağlarken, büyük ekran daha 
fazla bilgiyi gözler önüne serer. 

 

 

 

AK100’ün ekranında 4:3 formatında gösterilen albüm kapakları, AK Jr’ın büyük ekranında 
birebir boyutta gösterilmektedir. 

 

 

64GB Dahili Hafıza + 64GB mikroSD Desteği 

 



AK Jr, hiç olmadığı kadar müzik saklayabilmeniz için 64GB’lık dahili hafızaya sahiptir. 
64GB’a kadar mikroSD kart desteğiyle birlikte, AK Jr toplam 128GB toplam hafıza kapasitesi 
sunar. 

 

Dahili hafıza ve mikroSD kartın kombinasyonu olan 128GB veri depolama alanı 1250’den 
fazla yüksek çözünürlüklü şarkı saklama kapasitesine sahiptir. (24bit/96kHz çözünürlüğünde 
4 dakikalık (90MB) şarkılar baz alındığında.) 


