SOHO WIRELESS

WYSOKIEJ JAKOŚCI SŁUCHAWKI NAUSZNE Z UPROSZCZONĄ OBSŁUGĄ TECHNOLOGII BLUETOOTH®.

Niezwykła reprodukcja dźwięków w
bezprzewodowych słuchawkach stworzonych do
niezapomnianych podróży.
Słuchawki Soho Wireless firmy Harman Kardon to lekka, przenośna konstrukcja
elektroniczna doskonałej jakości, zapewniająca najwyższej klasy dźwięk w
wysoce praktycznym i równie gustownym pakiecie bezprzewodowym.
Wyszukany dźwięk osiągany dzięki przetwornikom 30 mm oraz wysokiej
jakości magnesom neodymowym, zamkniętym w eleganckiej, inteligentnej
konstrukcji zawdzięczanej mistrzowskiemu rzemiosłu, to kolejny dowód
wiodącej pozycji producenta Harman Kardon.
Dzięki technologiom Bluetooth® oraz NFC użytkownicy słuchawek mogą
z nimi parować szereg urządzeń, zapewniając sobie swobodę typową
dla komunikacji bezprzewodowej. Warto także wspomnieć o oryginalnie
wykonanych elementach sterujących reagujących na dotyk, umieszczonych
dla pełnego komfortu na muszlach słuchawek. Gustowne, precyzyjne i potężne
w działaniu słuchawki Soho Wireless firmy Harman Kardon pozwolą Ci zabrać
dźwięk o znakomitej jakości wszędzie ze sobą.

Fakty
Wyposażone w technologię Bluetooth®

Mocowane w muszlach czujniki

30-milimetrowe przetworniki

Eleganckie, przykuwające uwagę wzornictwo

Unikalna funkcja składania umożliwia
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Wyposażone w technologię Bluetooth® oraz NFC
słuchawki zapewniają pełną niezależność, zgodność
sprzętową oraz swobodę przemieszczania się.
Komunikacja bezprzewodowa przebiega sprawniej dzięki technologii
Bluetooth® oraz NFC, zaś wykorzystanie bezstratnej wymiany danych
w formacie aptX i AAC zapewnia dostępność wielu urządzeń.
Odłączany kabel pozwala na nieprzerwane słuchanie muzyki nawet
przy wyczerpaniu się baterii, którą można szybko naładować dzięki
kablowi USB.

Mocowane w muszlach czujniki umożliwiają łatwą
obsługę dotykową słuchawek.
Natychmiastowy dostęp do funkcji zdalnych uzupełniających
elementy obsługi dotykowej – to najwyższy stopień wygody
użytkowania.

30-milimetrowe przetworniki, w tym z magnesem
neodymowym, zapewniają precyzyjną jakość
dźwięku w całym paśmie.
Zaufaj firmie Harman Kardon, której urządzenia odkrywają nowe
znaczenie doskonałej akustyki, a wyrafinowanie konstrukcji
dorównuje nowoczesnemu wyczuciu stylistyki i funkcjonalności.

Eleganckie, przykuwające uwagę wzornictwo
korpusu i suwaków z wysokiej jakości
wykończeniem ze skóry i stali nierdzewnej.
Słuchawki te, wykorzystujące z mistrzowską precyzją jedynie
najlepszej jakości materiały, stanowią więcej niż fizyczne tło dla Twojej
muzyki – sprawiają, że wyglądasz równie dobrze, jak się czujesz.

Unikalna funkcja składania umożliwia zmieszczenie
ich w płaskim futerale i bezpieczne przenoszenie.
Nawet miłośnicy podróży potrzebują czasem odpocząć – dlatego
słuchawki Soho Wireless można złożyć i schować do pokrowca
zapewniającego ich bezpieczeństwo.

W zestawie
 1 zestaw słuchawek Harman Kardon Soho Wireless
 1 pokrowiec w wersji slim
 Odłączany kabel 1,2m
 Kabel 1 m do ładowania przez USB

Dane techniczne
Rodzaj
:
		
Pasmo przenoszenia :
Impedancja
:
Maks. moc wyjścia :
Efektywność
:

Wysokiej jakości słuchawki nauszne
marki z technologią Bluetooth®
20Hz~20kHz
32 omy
30 mW
100 dB przy 1 kHz / 1 mW

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
© 2014 HARMAN International Industries, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Harman Kardon jest znakiem towarowym firmy HARMAN International
Industries, Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znak i logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe należące do firmy
Bluetooth SIG, Inc. używane przez firmę HARMAN International Industries, Incorporated na podstawie licencji. Apple, iPhone, iPad, iPod touch i iPod nano to znaki
towarowe firmy Apple Inc. zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Cechy, dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.

www.harmankardon.com

