
Harman Kardon Traveler är den ultimata reskamraten designad för 

alla på språng i yrkeslivet. Den är utrustad med Bluetooth-funktion, 

konferenssystem med två mikrofoner och eko- och brusreducering 

samt en strömbank som du kan ladda dina enheter med när du är 

på resa. Den utsökta byggkvaliteten och förstklassiga komponenter i 

ett slimmat enhetligt aluminiumutförande visar tydligt att inget har 

lämnats åt slumpen. Kombinationen av alla egenskaperna i ett slimmat, 

kompakt utförande garanterar att den kommer att vara en ständigt 

tillgänglig och oumbärlig följeslagare. Använd den medföljande 

bärväskan för att ta med den vart du än ska.

Funktioner
 Trådlös Bluetooth-strömning

 Konferenssystem med två mikrofoner

 Batteribank på 2 500 mAh

 Avancerad byggkvalitet

 Kompakt format
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Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut dina favoritenheter enkelt och trådlöst. Lyssna på musik 
i professionellt stereoljud.

Konferenssystem med två mikrofoner
Med en knapptryckning tar du emot kristallklara 
konferenssamtal med inbyggd eko- och brusreducering av 
högsta klass.

Batteribank på 2 500 mAh
Inbyggt laddningsbart litiumjon-batteri ger upp till 10 timmars 
speltid och låter dig ladda dina enheter via USB.

Avancerad byggkvalitet
Ett vackert enhetligt aluminiumutförande med läderdetaljer 
och diamantskuren kant garanterar en elegant och slitstark 
reskamrat.

Kompakt format
Med sin kompakta och slimmade design, så att du kan ta den 
med dig överallt, är du alltid i exklusivt sällskap.

Detta finns i lådan 
1 Harman Kardon Traveler

USB-laddningskabel

Bärväska

Garantikort
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Tekniska specifikationer
• Element: 2 x 36 mm

• Effekt: 2 x 5 W

• Frekvensåtergivning: 180 Hz–20 kHz

• Signal/brus-förhållande: 80 dB

• Batterityp: Litiumjonpolymer (3,7 V, 2 500 mAh)

• Micro-USB: 5 V, 1,0 A

• USB: 5 V, 1,0 A

• Ingångar: Bluetooth, Aux-ingång

• Speltid för musik: Upp till 10 timmar (varierar beroende på  
 volymnivå och ljudinnehåll)

• Batteriladdningstid: 3 till 5 timmar (varierar beroende på 
 laddningsström)

• Mått (B x D x H): 160 x 27,5 x 67 mm

• Vikt: 300 g

• Bluetooth-version: 4.2

• Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2,402 GHz–2,480 GHz

• Bluetooth-sändareffekt: 0–4 dBm

• Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, 8DPSK, π/4DQPSK

HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

www.harmankardon.com
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