
ESQUIRE MINI
TRÅDLÖS, PORTABEL HÖGTALARE MED KONFERENSSYSTEM

Elegant, sofistikerad och extremt portabel för att 
passa in i ditt liv.
Harman Kardon Esquire Mini är en djärv, supermodern lösning 
som vida överträffar normala behov för arbete på resande fot. Inga 
genvägar har tagits – från valet av premiummaterial som använts i det 
skickliga hantverket till den sublima skarvfria designen. Högtalaren 
är fullständigt bärbar och trådlös, med fantastiskt ljud från dubbla, 
högpresterande element och basport för extra tryck – det betyder 
högsta möjliga ljudkvalitet i kategorin. Esquire Mini är även Bluetooth®-
förberedd och klarar full stereoströmning med dina favoritenheter. 
Tillbehöret som är ett måste för just ditt ljud. Den fungerar även som ett 
telefonkonferenssystem med dubbla mikrofoner och inbyggd brus- och 
ekoelimineringsteknologi som ger suveränt ljud och har en USB-port 
som laddar dina favoritenheter. Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri 
ger 8 timmars speltid för fjärråtkomst och dess eleganta utseende 
lockar till sig många blickar, vilket gör detta till en ovärderlig reskamrat 
för både arbete och nöje. En Harman Kardon designad för att ge dig 
överraskande mängder stilmedveten tillfredsställelse och användning 
på evighetsmaskinnivå vilket förstärker vad du gör – och på ett sätt som 
du kommer att vilja ha jämt.

Funktioner
  Avancerat hantverk som omdefinierar elegans och prestanda i en 

allt-i-ett-högtalare

  Supertunn högtalare som spelar din musik var du än är

  Uppladdningsbart batteri som ger 8 timmars speltid och USB-port 
som laddar externa enheter

  Trådlös Bluetooth®-stereoströmning

  Mångsidigt konferenssystem med dubbla mikrofoner och brus-  
och ekoelimineringsteknologi



ESQUIRE MINI
TRÅDLÖS, PORTABEL HÖGTALARE MED KONFERENSSYSTEM

Specifikationer
•	 Element:	2	x	27	mm

•	 Effekt:	2	x	4	W

•	 Frekvensomfång:	180–20	000	Hz

•	 Signal/brus-förhållande:	80	dB

•	 Batteri:	Litiumpolymer	(3,7	V,	2	000	mAh)

•	 MicroUSB-effekt:	5	V/1,0	A

•	 USB-effekt:	5	V/1,0	A

•	 Ingångar:	Bluetooth®,	Aux-ingång

•	 Musikspeltid:	upp	till	8	timmar	(beroende	på	volym	och 
	 typ	av	musik)

•	 Batteriets	laddtid:	3	till	5	timmar	(beroende	på	laddstyrka)

•	 Mått:	(B	x	D	x	H):	140	x	24	x	74,5	mm

•	 Vikt:	238	g

•	 Bluetooth®-sändarens	frekvensomfång:	2,402–2,480	GHz

•	 Bluetooth®-sändarens	effekt:	0–4	dBm

•	 Bluetooth®-sändarens	modulering:	GFSK,	8DPSK,	_/4DQPSK

Avancerat hantverk som omdefinierar elegans 
och prestanda i en allt-i-ett-högtalare
Äkta skinn, borstad aluminium och keramik skapar ett 
mästerverk av styrka och bärbarhet när det är som bäst – ett 
lättanslutet tillbehör som kan följa med överallt och talar för sig 
själv – bokstavligt talat.

Supertunn högtalare som spelar din musik var 
du än är
Harman Kardon Esquire Mini är både tunn och hållbar – 
gjord för att kunna följa med överallt du är – och även där 
du aldrig varit förut. Tunn, helkroppsdesign och tillverkad i 
premiummaterial – med detaljer i äkta skinn, aluminiumyta 
och reptålig, keramikbelagd högtalarfront – ett fint sällskap att 
umgås med.

Uppladdningsbart batteri som ger 8 timmars 
speltid och USB-port som laddar externa 
enheter
Om det ska vara trådlöst är det ju än bättre om det är kabellöst 
också. Esquire Minis inbyggda litiumjonbatteri spelar musik 
trådlöst för dig i 8 timmar i följd och samtidigt kan du ladda 
upp dina andra favoritenheter genom den fiffiga USB-porten.

Trådlös Bluetooth®-stereoströmning
Anslut enkelt till favoritenheterna med Bluetooth®- 
stereoströmning. Lyssna på musik med proffsljud – svara 
på samtal – och växla sedan tillbaka igen, tack vare trådlös 
teknologi. 

Mångsidigt konferenssystem med 
dubbla mikrofoner och brus- och 
ekoelimineringsteknologi
Håll kontakten som om alla var i samma rum med hjälp av ljud  
i toppkvalitet och brus- och ekoelimineringsteknologin som  
är inbyggd i Esquire Minis kompakta form – med upp till  
8 timmars uppladdningsbar kraft om samtalen skulle komma 
när du inte är i närheten av eluttag.

Vad finns i lådan?
1	Harman	Kardon	Esquire	Mini	trådlös	högtalare
1	Harman	Kardon	Micro	USB-kabel
1	säkerhetsblad
1	snabbguide
1	läderrem
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