
Suveränt ljud. Professionell elegans.
Ultratunna och bärbara Harman Kardon Esquire Mini 2 är den perfekta 
reskamraten och får enkelt plats i din portfölj eller handväska. 
Kompromisslöst ljud, trots kompakt design. De kraftfulla, supertunna 
högtalarelementen och den specialavstämda akustiken ger 
hifi-ljud. Esquire Mini 2 har ett konferenssystem med bruseliminering 
för kristallklara konferenssamtal på resande fot. Den klarar upp till 
10 timmars speltid och har en inbyggd powerbank för snabb 
laddning av dina enheter, så att du aldrig mer riskerar att batterierna 
tar slut. Med ett urval av distinkta färger och medföljande bärväska är 
Harman Kardon Esquire Mini 2 den idealiska reskamraten på din nästa 
affärs- eller semesterresa.
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Trådlös Bluetooth-strömning
Strömma musik trådlöst via Bluetooth och njut av ett exceptionellt 
ljud.  

Hifi-ljud
Kraftfulla ultratunna element återger hifi-ljud.

Konferenssystem
Kristallklara konferenssamtal tack vare det inbyggda 
konferenssystemet med två mikrofoner och bruseliminering.

10 timmars speltid
Det laddningsbara batteriet ger upp till 10 timmars speltid och 
laddar enkelt dina enheter via en USB-port.

Väska
Det ingår en bärväska för smidig förvaring på resande fot.

Detta finns i lådan:
1 Esquire Mini 2
1 USB-C-kabel
1 väska
1 snabbguide
1 säkerhetsblad 
1 garantikort
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Tekniska specifikationer:

• Bluetooth-version: 4.2

• Stöd: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

• Element: 1,75-tums fullregister

• Märkeffekt: 8 W RMS

• Frekvensåtergivning: 130Hz – 20kHz(-6dB) 

• Signal-till-brus-förhållande: 80dB

• Strömförsörjning: 5V / 1A

• Batterityp: Litiumjon-polymer (3.8V / 2200mAh)

• Batteriladdningstid: 3 timmar

•  Musikspeltid: upp till 10 timmar 
(varierar beroende på volymen och innehållet)

• USB-laddning ut 5V / 1A (max)

• Bluetooth-sändareffekt: 0 - 9dBm

• Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2402 MHz – 2480 MHz

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

• Mått (H x B x D): 75,20 x 140 x 26,10 mm

• Vikt: 250,5 g


