
Vackert ljud i kompakt format.
Onyx Mini är en komplett bärbar Bluetooth-högtalare tillverkad av 

de bästa materialen med Harman Kardons unika ljud och design. 

Det uppladdningsbara batteriet ger tio timmars speltid medan det 

kompakta formatet låter dig fl ytta den från rum till rum. Wireless 

Dual Sound-funktionen låter dig ansluta trådlöst till en annan Onyx 

Mini eller Wireless Dual Sound-kompatibel högtalare, vilket kommer 

att dubbla ljudeff ekten och ge dig en bättre lyssnarupplevelse. Den 

inbyggda buller- och ekodämpande mikrofonen ger användarna 

möjlighet att ringa kristallklara samtal med högtalaren. 
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Trådlös Bluetooth-strömning

Strömma musik trådlöst via Bluetooth för att njuta av ett ljud 
som fyller rummet. Anslut upp till tre smarta enheter samtidigt 
och turas om att spela musik.

Laddningsbart batteri

Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri för upp till tio 
timmars speltid.

Inbyggd mikrofon 

Harmans brus- och ekoelimineringsteknik ger kristallklara 
konferenssamtal.

Trådlöst dubbelljud 

Koppla ihop två Harman Kardon Wireless Dual Sound-högtalare 
trådlöst för att lyssna på musik med en bättre ljudupplevelse.

Detta finns i lådan 
En Harman Kardon Onyx Mini 

En USB-strömadapter

En USB-kabel

En snabbguide

Ett säkerhetsblad

Ett garantikort

Tekniska specifikationer
• Bluetooth-version: 4.1

• Stöd för: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6

• Element: 2 x 45 mm

• Uteff ekt: 2 x 8 W

• Frekvensåtergivning: 75 Hz – 20 kHz (-6 dB)

• Signal/brus-förhållande: 80 dB (A-viktat)

• Strömförsörjning: 5 V 2,3 A

• Batterityp: Litiumjonpolymer (3,7 V, 3 000 mAH)

• Batteriladdningstid: Tre timmar

• Musikspeltid: Upp till tio timmar
 (beroende på volym och ljudinnehåll) 

• Bluetooth-sändareff ekt: 0-9 dBm

• Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2 402 MHz – 2 480 MHz

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

• Mått (H x B x D): 145 x 158 x 95 mm

• Vikt: 587 g


