AURA STUDIO 2

BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK Z PODŚWIETLENIEM

Oszałamiający wizualnie dźwięk.
Aura Studio 2 cechuje się wyjątkową konstrukcją, podświetleniem
i prostotą użytkowania, jednocześnie zapewniając niesamowity
dźwięk o wysokiej jakości oraz funkcję strumieniowego przesyłania
dźwięku przez Bluetooth, a to są elementy, których oczekujesz od
produktów firmy Harman Kardon. Głośnik wyposażony jest w żywe
podświetlenie, które świeci się ze środka konstrukcji zamieszczonej
w smukłej, przyciemnianej kopule – dzięki temu Twoja muzyka
nigdy nie wyglądała lepiej. Dodaj jeszcze sześć wysokotonowych i
średniotonowych przetworników 1,5” oraz potężny 4.5” subwoofer
zapewniający dźwięk 360 i masz już centralne urządzenie dźwiękowe
w każdym domu. Dźwięk, który można z łatwością wzmocnić
dzięki bezprzewodowej funkcji Dual Sound, która pozwala na
bezproblemowe połączenie dwóch głośników Aura Studio 2 lub
zintegrować urządzenie z innymi produktami firmy Harman Kardon.

Cechy
Wyjątkowa jakość dźwięku
Podświetlenie
Kultowy design
Bezprzewodowa funkcja Dual Sound
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Wyjątkowa jakość dźwięku

Specyfikacje techniczne

Technologia DSP poszerzająca charakterystykę stereo firmy
Harman Kardon zapewnia całkowicie zoptymalizowany dźwięk o
wysokiej jakości.

•	Zasilanie: 19 V DC, 3 A

Podświetlenie

•	Głośniki: 4,5" (112 mm) woofer, 6 x 1,5" (40 mm) głośniki

Dzięki białemu podświetleniu ze środka konstrukcji w kształcie
turbiny oraz pierścieniowi diod LED, dźwięk wygląda pięknie.

Kultowy design
Wyjątkowa konstrukcja znana z SoundSticks dodaje
elementu luksusu do każdego wnętrza, a jednocześnie może
bezproblemowo zintegrować się z urządzeniami Mac, iPhone i
innymi urządzeniami typu smart.

Bezprzewodowa funkcja Dual Sound

•	Pobór mocy: maksymalnie 57 W , < 0,5 W w trybie ekogotowości
wysokotonowe

•	Moc wzmacniacza: 1 x 30 W + 2 x 15 W
•	Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
•	Stosunek sygnału do szumu: 80 dB przy 30 W (woofer), 80 dB
przy 15W (głośnik wysokotonowy)

•	Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz
•	Moc nadajnika Bluetooth: Maks. 10 dBm
•	Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Bezproblemowo łącz dwa głośniki Aura Studio 2 lub zintegruj je z
wieloma innymi produktami firmy Harman Kardon.

Zawartość zestawu
1 x głośnik Aura Studio 2
1 x przewodnik szybkiego startu
1 x kabel zasilania (zależnie od regionu)
1 x karta bezpieczeństwa i gwarancji
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