ESQUIRE 2

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH

Mistrzowskie wykonanie i charakterystyka
dźwięku.
Przenośny głośnik Harman Kardon Esquire 2 z technologią Bluetooth
jest prawdziwym dziełem sztuki rzemieślniczej, które łączy w sobie
najwyższej jakości materiały oraz potrafi zaspokoić potrzeby miłośników
muzyki w podróży. Model Esquire 2 zapewnia wysokiej klasy akustykę
bazującą na zaawansowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych czterech
profesjonalnie dostosowanych przetworników. Akumulator głośnika
zapewnia do 8 godzin odtwarzania muzyki, zaś dzięki wyjściu USB
użytkownik nigdy nie będzie musiał się martwić o brak zasilania w
podróży. Głośnik Esquire 2 wykorzystuje unikalny system konferencyjny.
W jego jednolitej, aluminiowej konstrukcji ze skórzanym wykończeniem
kryje się technologia tłumienia zakłóceń i echa VoiceLogic, która
zapewnia doskonałą czułość i precyzję czterech wbudowanych
mikrofonów – umożliwiając rozmowy nawet w najgłośniejszych
miejscach. Kompaktowa konstrukcja Esquire 2 z łatwością mieści się
w torbie podróżnej czy walizce, ale także nie pozostawia obojętnym
nikogo, kto dostrzeże jej wyjątkową stylistykę.

Cechy
Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio przez Bluetooth
Akumulator 3200 mAh
System konferencyjny z czterema mikrofonami
Zaawansowana konstrukcja
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Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio
przez Bluetooth

Specyfikacje techniczne

Podłącz bezprzewodowo nawet 2 smartfony lub tablety, aby za
ich pomocą odtwarzać muzykę wydobywającą się z potężnie
brzmiącego głośnika.

• Wsparcie dla: A2DP v1.3; AVRCP v1.5; HFP v1.6; HSP v1.2

Akumulator 3200 mAh
Wbudowana bateria litowo-jonowa zapewnia nawet 8 godzin
odtwarzania muzyki i pozwala ładować inne urządzenia przez
port USB.

System konferencyjny z czterema mikrofonami
Technologia tłumienia zakłóceń i echa Harman VoiceLogic
umożliwia precyzyjne wychwytywanie głosu z każdego kierunku,
co sprawia, że jakość połączenia jest znakomita.

Zaawansowana konstrukcja
Nowoczesna elegancja widoczna w każdym calu zaawansowanej
technologicznie konstrukcji, bogatego w funkcje urządzenia.

• Wersja Bluetooth: 4,1
• Przetwornik: 4 x 32mm
• Moc znamionowa: 2 x 8 W
• Pasmo przenoszenia: 75Hz ~20kHz
• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
• Wyjście USB do zasilania: Maks. 5 V 1 A
• Akumulator: Litowo-polimerowa (3,7 V, 3200 mAh)
• Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin (różni się w zależności
od ustawień głośności i treści audio)

• Czas ładowania baterii: 3,5-5,5 godzin (zależy od prądu
ładowania, maks. 5 V, 2 A)

• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:
2,402 GHz~2,480 GHz

• Moc nadajnika Bluetooth: 0~4 dBm

Zawartość zestawu

• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, 8DPSK, π/4 DQPSK

1 x głośnik Esquire 2

• Wymiary (szer. x gł. x wys.): 190 x 34 x 130 mm

1 x przewód micro USB

• Masa: 599 g

1 x Przewodnik szybkiego startu
1 x arkusz danych o bezpieczeństwie
Karta gwarancyjna
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