Omni 20+

BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK STEREO HD

Łatwe bezprzewodowe przesyłanie muzyki w
całym domu.
Harman Kardon Omni 20+ pozwala łatwo skonfigurować
bezprzewodowy system odtwarzania muzyki HD. Zapewnia też
dostęp do serwisów muzycznych, takich jak Spotify Connect oraz
posiada wbudowaną funkcję Chromecast. Omni 20+ to urządzenie
łatwe do skonfigurowania i proste w obsłudze, dlatego szybko
przestawisz się na bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z jednego
lub wielu domowych głośników!

Cechy
	
Bezprzewodowa muzyka HD w każdym pokoju
	
Możesz odtwarzać muzykę ze Spotify na domowych głośnikach,
używając aplikacji Spotify jako zdalnego źródła
	
Odtwarzaj ulubioną muzykę dzięki wbudowanej funkcji Chromecast
	
Strumieniowe przesyłanie dźwięku HD 24 bit/192 kHz za pomocą
połączeń analogowych i cyfrowych
	
Łatwa konfiguracja i obsługa dzięki darmowej aplikacji Harman
Kardon Controller
	
Dwupasmowe połączenie Wi-Fi i obsługa sieci 802.11ac
	
Podążająca muzyka za jednym naciśnięciem przycisku Link
	
Możesz przesyłać swoją muzykę za pośrednictwem połączenia
Bluetooth lub wejścia 3,5 mm

Omni 20+

BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK STEREO HD

Bezprzewodowa muzyka HD w każdym pokoju

Bezproblemowe przesyłanie ulubionej muzyki w całym domu
i na każde bezprzewodowe urządzenie HD Harman Kardon
Omni+. Możesz słuchać innej muzyki w każdym pokoju.

Możesz odtwarzać muzykę ze Spotify na domowych
głośnikach, używając aplikacji Spotify jako zdalnego
źródła

Zawartość zestawu
Bezprzewodowy głośnik stereo HD Omni 20+
Skrócona instrukcja obsługi
Wtyczka regionalna
Karta bezpieczeństwa i karta gwarancyjna

Możesz przesyłać ulubione utwory i playlisty ze Spotify
Connect bezprzewodowo w całym domu, używając aplikacji
Spotify jako zdalnego źródła. Funkcja Spotify Connect wymaga
posiadania subskrypcji Spotify Premium.

Specyfikacje techniczne

Odtwarzaj ulubioną muzykę dzięki wbudowanej
funkcji Chromecast

•	Moc znamionowa: 4 x 15 W

Dzięki wbudowanej funkcji Chromecast możesz słuchać na
domowych głośnikach ulubionej muzyki, audycji radiowych
i podcastów pobieranych za pośrednictwem urządzenia
mobilnego. Wbudowana funkcja Chromecast może wymagać
wykupienia subskrypcji.

Strumieniowe przesyłanie dźwięku HD 24 bit/192 kHz
za pomocą połączeń analogowych i cyfrowych
Harman Kardon Omni 20+ obsługuje strumieniowe przesyłanie
dźwięku HD 24 bit/192 kHz. Możesz cieszyć się dźwiękiem
doskonałej jakości o rozdzielczości większej niż w przypadku
muzyki z płyt CD.

Łatwa konfiguracja i obsługa dzięki darmowej
aplikacji Harman Kardon Controller

Korzystając z aplikacji Harman Kardon Controller, bez
problemów skonfigurujesz i uruchomisz swój system. Dzięki
dodatkowej obsłudze WAC na urządzeniach Apple oraz
szczegółowym instrukcjom postępowania podawanym przez
aplikację szybko zaczniesz przesyłać muzykę.

Dwupasmowe połączenie Wi-Fi i obsługa sieci
802.11ac

Obsługuje najnowszą technologię domowej sieci
bezprzewodowej 802.11ac oraz dwupasmowe Wi-Fi (2,4
GHz oraz 5 GHz), dzięki czemu nawiązuje szybsze, bardziej
niezawodne i stabilniejsze połączenie bezprzewodowe.

Podążająca muzyka za jednym naciśnięciem
przycisku Link

Twoja muzyka podąży za Tobą, nawet jeśli przejdziesz do
innego pomieszczenia – wystarczy nacisnąć przycisk. Po prostu
naciśnij przycisk Link, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki – nie
musisz szukać telefonu, wystarczy nacisnąć przycisk.

•	Przetworniki: 2 x 90 mm w głośnikach niskotonowych, 2 x
19 mm w głośnikach wysokotonowych
•	Pasmo przenoszenia: 53 Hz − 20 kHz (-3 dB)
•	Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
•	Złącza wejściowe: Bluetooth®, Aux-in, Wi-Fi, Ethernet
•	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 260 mm x 164 mm x 166 mm
•	Masa: 2325 g
•	Zasilacz: 100 − 240 V, ~50/60 Hz
•	Zużycie prądu w stanie uśpienia: < 3 W
•	Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2402 − 2480 MHz
•	Moc nadajnika Bluetooth®: < 4 dBm
•	Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
•	Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15 – 5,35 GHz;
5,470 – 5,725 GHz 5,725 – 5,825 GHz
•	Moc nadajnika Wi-Fi 5 GHz: < 20 dBm (EIRP)
•	Modulacja nadajnika Wi-Fi 5 GHz: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM, 256QAM
•	Kompatybilność nadajnika Wi-Fi 5 GHz z siecią: IEEE 802.11 n/ac
•	Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 2412 –
2472 MHz (częstotliwość 2,4 GHz dla pasma ISM, 11 kanałów
w USA, 13 kanałów w Europie i innych lokalizacjach)
•	Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: < 20 dBm (EIRP)
•	Modulacja nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: OFDM, DSSS, DBPSK,
DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
•	Kompatybilność nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz z siecią:
IEEE 802.11b/g/n

Możesz przesyłać swoją muzykę za pośrednictwem
połączenia Bluetooth lub wejścia 3,5 mm
Podłącz dowolne urządzenie za pośrednictwem Bluetooth
lub wejścia 3,5 mm do Omni 20+, aby automatycznie i
bezprzewodowo przesyłać muzykę na dowolny zestaw
głośników Harman Kardon Omni+ w swoim domu.
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