ONYX STUDIO 5
BÄRBAR BLUETOOTH-HÖGTALARE

Unik design möter ypperligt ljud.
Harman Kardon Onyx Studio 5:s avancerade och ikoniska design
uttrycks genom dess runda signatur-silhuett, högtalarens premiumtygskydd och ett inbyggt aluminiumhandtag som gör den lätt att
bära med sig. Onyx Studio 5 är en fullt utrustad Bluetooth-högtalare
med det bästa ljudet i sin klass, 8 timmars uppspelning samt trådlöst
tvåkanalsljud genom att trådlöst koppla ihop två Harman Kardon
Onyx Studio 5-högtalare för att förbättra upplevelsen av musik.
Onyx Studio 5 har en ikonisk design som passar i varje hem, och drar
uppmärksamhet till sig från alla håll.
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ONYX STUDIO 5
BÄRBAR BLUETOOTH-HÖGTALARE

Trådlös Bluetooth-strömning

Tekniska speciﬁkationer:

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

• Bluetooth-version: 4.2

Åtta timmars speltid

• Element: Baselement 1 x 120 mm, Diskant 1 x 25 mm

Det uppladdningsbara batteriet ger upp till 8 timmars
uppspelning.

• Märkeffekt: 1 x 50 W RMS Bi-amp (växelströmsläge)

Trådlöst dubbelt ljudsystem (Wireless Dual
Sound)

• Frekvensrespons: 50 Hz–20 kHz (-6 dB)

• Stöd för: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

• Signal/brus-förhållande: 80 dB A-vägt

Koppla ihop två Harman Kardon Onyx Studio 5-högtalare trådlöst
för att ge en förhöjd musikupplevelse.

• Strömförsörjning: 19 V/2 A

Förstklassiga material

• Batterityp: 3,635 V/3283 mAh litiumjon

Tillverkad i aluminium och tyg för både elegant utseende och
känsla.

• Laddningstid för batteriet: Fem timmar

Inbyggt aluminiumhandtag
Inbyggt aluminiumhandtag som gör den lätt att bära med sig.

Detta ﬁnns i lådan:
1 x Harman Kardon Onyx Studio 5

•M
 usikspeltid: upp till åtta timmar (beroende på volym och
ljudinnehåll)
• Bluetooth-sändarens effekt: 0–9 dBm
• Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2402–2480 MHz

1 x Strömadapter

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

1 x Snabbguide

• Mått (H x B x D): 284mm x 291mm x 128mm

1 x Säkerhetsblad
1 x Garantikort

• Vikt: 2980 g
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