ONYX STUDIO 5
PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH

Wyjątkowy design i najlepsza jakość dźwięku.
Unikatowy i wyróżniający się na tle innych produktów tego typu
design głośnika Harman Kardon Onyx Studio 5 wyrażony jest poprzez
charakterystyczny, okrągły kształt, obudowę wykonaną z najlepszych
materiałów oraz aluminiową rączkę, ułatwiającą przenoszenie
urządzenia. Bezprzewodowy głośnik Onyx Studio 5 jest w pełni
kompatybilny z technologią Bluetooth i nie ma sobie równych
na rynku. Zapewnia do 8 godzin odtwarzania bez konieczności
ładowania akumulatora oraz jest wyposażony w system Wireless Dual
Sound, który pozwala na odtwarzanie muzyki w dwóch głośnikach
Harman Kardon Onyx Studio 5 jednocześnie, zapewniając
o wiele lepsze wrażenia akustyczne. Charakterystyczny i starannie
zaprojektowany design sprawia, że głośnik Onyx Studio 5 idealnie
wpasuje się do każdego domu.
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Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio
przez Bluetooth
Urządzenie pozwala na bezprzewodowe przesyłanie
strumieniowe muzyki w technologii Bluetooth, by wypełnić
pokój dźwiękiem. Można równocześnie podłączyć je do 2
inteligentnych urządzeń i odtwarzać muzykę na przemian.

8 godzin odtwarzania
Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 8 godzin
pracy bez przerwy.

Specyﬁkacje techniczne:
• Wersja Bluetooth: 4.2
• Wsparcie dla: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
•P
 rzetworniki: niskotonowy 1 x 120 mm, wysokotonowy
1 x 25 mm
• Moc znamionowa: 1 x 50 W RMS bi-amping (AC)
• Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz (-6 dB)

Wireless Dual Sound

• Stosunek sygnału do szumu: 80 dB (A-ważone)

Otrzymujesz możliwość odtwarzania muzyki w dwóch
głośnikach Harman Kardon Onyx Studio 5 jednocześnie, co
zapewnia o wiele lepsze wrażenia akustyczne.

• Zasilanie: 19 V/2 A

Najwyższej klasy materiały
To połączenie aluminium i tkaniny dla osiągnięcia prawdziwie
eleganckiego wyglądu.

Wbudowana aluminiowa rączka
Wbudowana aluminiowa rączka, ułatwiająca przenoszenie
urządzenia.

Zawartość zestawu:
1 x Harman Kardon Onyx Studio 5
1 x zasilacz
1 x skrócony przewodnik
1 x arkusz informacji o produkcie
1 x karta gwarancyjna

• Akumulator: litowo-jonowy 3,635 V/3283 mAh
• Czas ładowania baterii: 5 godzin
•C
 zas odtwarzania muzyki: do 8 godzin (różni się w zależności
od ustawień głośności i treści audio)
• Moc nadajnika Bluetooth: 0 – 9 dBm
•Z
 akres częstotliwości nadajnika Bluetooth:
2402 MHz – 2480 MHz
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
• Wymiary (wys. x dł. x szer.): 284mm x 291mm x 128mm
• Waga: 2980 g
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