
Höjdpunkten av gediget hantverk och prestanda.
Den bärbara Bluetooth-högtalaren Harman Kardon Esquire 2 är 
höjdpunkten av gediget hantverk och prestanda. Den kombinerar 
premiummaterial med funktioner för dem som reser i arbetet.  
Esquire 2 har ett fylligt och bra ljud tack vare avancerad ljudteknik och 
fyra professionellt fintrimmade element. Dess uppladdningsbara batteri 
klarar upp till åtta timmars spelning samt har USB-laddning ut så att 
affärsresenärer aldrig får slut på batteri. Esquire 2 har även ett överlägset 
gruppsamtalssystem: under aluminiumytan med skinndetaljer finns ett 
brus- och ekofritt VoiceLogic-system med fyra mikrofoner som fångar 
upp ljud från 360 grader och ger kristallklara telefonmöten – även i 
bullriga miljöer. Esquire 2:s eleganta formfaktor och lättviktsdesign 
får enkelt plats i portföljen eller handväskan och passar perfekt som 
mittpunkt i ett konferensrum.

Funktioner
 Trådlös Bluetooth-strömning

 3200 mAh laddningsbart batteri

 Quad-mikrofons konferenssystem

 Avancerat hantverk
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Trådlös Bluetooth-strömning
Anslut upp till 2 smartphones eller surfplattor trådlöst till 
högtalaren och turas om att spela fyllig musik med hög 
ljudkvalitet.

3200 mAh laddningsbart batteri
Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri med upp till 8 timmars 
speltid som kan ladda upp andra enheter via USB-porten.

Quad-mikrofons konferenssystem
Harmans brus- och ekofria VoiceLogic-teknik fångar upp ljudet 
från 360 grader och ger kristallklara konferenssamtal.

Avancerat hantverk
Avancerat hantverk ger en allt-i-ett högtalare med elegans och 
prestanda.

Detta finns i lådan
1 x Esquire 2

1 mikro-USB-kabel

1 snabbguide

1 säkerhetsblad

Garantikort
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Tekniska specifikationer
• Bluetooth-version: 4.1

• Stöd för: A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

• Element: 4 x 32 mm

• Klassad effekt: 2 x 8 W

• Frekvensomfång: 75 Hz ~ 20 kHz

• Signal/brus-förhållande: >80 dB

• USB-laddning ut: Max 5 V 1 A

• Batterityp: Litiumpolymer (3,7 V, 3 200 mAh)

•  Musikspeltid: Upp till 8 timmar (beroende på volym och 
ljudinnehåll)

•  Laddningstid för batteriet: 3,5 - 5,5 timmar (varierar med 
laddningsström, max 5 V, 2 A)

• Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2,402 GHz~2,480 GHz

• Bluetooth-sändarens effekt: 0~4 dBm

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

• Mått (B x D x H): 190 x 34 x 130 mm

• Vikt: 599 g
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