NEO

Przenośny głośnik Bluetooth

Doskonały dźwięk Harman Kardon w
kompaktowym i eleganckim opakowaniu.
Harman Kardon Neo zapewnia nieskazitelny dźwięk w przenośnym
opakowaniu wielkości dłoni. Kompaktowy, elegancki i wodoodporny
(IPX7) głośnik przenośny może działać nieprzerwanie nawet przez
10 godzin, a jego redukujący echo mikrofon zapewnia rozmowy
telefoniczne o krystalicznie czystej jakości. Dostępny w 3 kolorach
Harman Kardon Neo można łatwo przenosić dzięki wytrzymałemu
paskowi. Harman Kardon Neo pasuje wszędzie: na biurku i na
podwórku.

Cechy
Piękny dźwięk w niewielkim opakowaniu
Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth
10 godzin odtwarzania muzyki
Wodoodporność IPX7
Elegancki i wytrzymały
Już nigdy więcej nie przegapisz żadnego połączenia

NEO

Przenośny głośnik Bluetooth

Piękny dźwięk w niewielkim opakowaniu

Zawartość zestawu:

Harman Kardon Neo o wyszukanym wzornictwie zapewnia
doskonały dźwięk, którego oczekujesz od Harman Kardon,
a jednocześnie mieści się w dłoni.

1 x Harman Kardon Neo

Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe
przez Bluetooth
Harman Kardon Neo obsługuje Bluetooth i ułatwia
podłączanie kompatybilnych urządzeń i przesyłanie
ulubionych utworów z bogatym dźwiękiem wysokiej klasy.

10 godzin odtwarzania muzyki
Harman Kardon Neo zawsze będziesz chcieć zabrać ze sobą.
Wbudowany akumulator zapewnia do 10 godzin pracy.
Ciesz się pięknym dźwiękiem gdziekolwiek jesteś.

1 x kabel typu C do ładowania
1 x karta charakterystyki
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna

Specyfikacje techniczne:
• Wersja Bluetooth®: 4.2
•	Obsługiwane profile: A2DP V1.2, AVRCP V1.5,
HFP V1.6, HSP V1.2
• Przetwornik: 1 x 40mm
• Moc znamionowa: 3W RMS

Wodoodporność IPX7

• Pasmo przenoszenia: 130Hz – 20kHz

Niestraszna mu pogoda ani nieszczęśliwe zdarzenia w
domu. Harman Kardon Neo ma klasę wodoodporności IPX7.

• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB

Elegancki i wytrzymały
Perfekcyjnie wytworzony z trwałego metalu, aby wytrzymał
zadrapania, jest doskonałym połączeniem formy i
funkcjonalności. Harman Kardon Neo w trzech opcjach
kolorystycznych z wytrzymałym paskiem wzmocni doznania
muzyczne, nie ujmując Twojemu stylowi.

Już nigdy więcej nie przegapisz żadnego
połączenia
Odbierz połączenie jednym naciśnięciem przycisku. Usłysz
różnicę dzięki głośnikowi, który eliminuje echo i zapewnia
krystalicznie czysty dźwięk.

•	Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy, polimerowy
(3.7V/1000mAh)
• Czas ładowania akumulatora: 3 godziny (5V, 0.5A)
•	Czas odtwarzania muzyki: do 10 godzin
(zależnie od głośności i odtwarzanych treści)
• Moc nadajnika Bluetooth®: 0 – 9 dBm
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz
• Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Wymiary (szer. x gł. x wys.): 110 x 110 x 34.1mm
• Masa: 251g
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