GO + PLAY

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH

Nadzwyczajny dźwięk i wygląd zaprojektowane, aby
Cię poruszyć oraz ruszyć w drogę razem z Tobą.
Harman Kardon Go + Play to wszechstronny przenośny głośnik
Bluetooth o wysokich parametrach: wygląd Harman Kardon
połączono z nadzwyczajnymi funkcjami. Jego cztery przetworniki
wypełniają pokój pełnym spektrum dźwięku. Urządzenie wyposażono
w akumulator pozwalający słuchać muzyki nawet do 8 godzin
oraz ładować smartfony i tablety przez dodatkowe złącze USB. Aby
zapewnić lepsze wrażenia słuchowe, można połączyć dwa głośniki
Harman Kardon z systemem Wireless Dual Sound. Model Go + Play
jest wykonany z najwyższej klasy materiałów – jego uchwyt ze stali
nierdzewnej i maskownica z tkaniny stanowią atrakcyjny element
dekoracyjny w domu i podkreślają styl w podróży.

Cechy
	Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie danych przez Bluetooth
Za pomocą akumulatora
	Dwumikrofonowy system konferencyjny
	Wireless Dual Sound
	
Najwyższej klasy materiały

GO + PLAY

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH

Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie
danych przez Bluetooth

Specyﬁkacje techniczne:

Urządzenie pozwala na bezprzewodowe przesyłanie
strumieniowe muzyki w technologii Bluetooth, by wypełnić
pokój dźwiękiem. Można równocześnie podłączyć do 2
urządzeń inteligentnych i odtwarzać muzykę na przemian.

• Obsługiwane profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6

Za pomocą akumulatora
Wbudowana bateria litowo-jonowa zapewnia nawet 8 godzin
odtwarzania muzyki i pozwala ładować inne urządzenia przez
port USB.

Dwumikrofonowy system konferencyjny
Zapewnia krystalicznie czyste połączenia głosowe dzięki
technologii tłumienia zakłóceń i echa stworzonej przez
Harmana.

• Wersja Bluetooth: 4.1
•	Przetworniki: 2 x głośniki niskotonowe (90 mm), 2 x głośniki
wysokotonowe (20 mm)
• Moc znamionowa: 4 x 25 W (tryb zasilania sieciowego)
• Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz (–6 dB)
• Stosunek sygnał/szum: 80 dB (ważony charakterystyką A)
• Rodzaj akumulatora: Akumulator 22.2Wh
• Zasilacz: 19 V 3 A
•	Wyjście do ładowania przez USB: 5 V/2,1 A bez muzyki,
5 V/0,5 A przy odtwarzaniu muzyki
•	Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin (w zależności od
poziomu głośności i rodzaju plików)

Wireless Dual Sound

• Czas ładowania akumulatora: 3 godz.

Aby zapewnić lepsze wrażenia słuchowe, można połączyć dwa
głośniki Harman Kardon z systemem Wireless Dual Sound.

•	Wymiary (szer. x wys. x gł.):
417,50 mm x 181,50 mm x 211,50 mm

Najwyższej klasy materiały

• Masa: 3433 g

Wykończenie z tkaniny i uchwyt ze stali nierdzewnej stanowią
atrakcyjny element dekoracyjny w domu i podkreślają styl w
podróży.

•	Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®:
2402 MHz do 2480 MHz
• Moc nadajnika Bluetooth®: 0 do 9 dBm
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK π/4 DQPSK 8-DPSK

Zawartość zestawu:
1 x Harman Kardon Go + Play
1 x zasilacz
1 x przewodnik szybkiego startu
1 x arkusz informacji o bezpieczeństwie
1 x karta gwarancyjna
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