
Fængende, totalt trådløs lyd.

Harman Kardon FLY TWS kombinerer sublim lyd og smukt design 

med en sofistikeret trådløs forbindelse. Med 20 timers afspilningstid 

er de den perfekte makker til musikentusiaster med en aktiv livsstil. 

De unikke funktioner holder dig forbundet med verden og med din 

musik. Den indbyggede Google Assistent og Amazon Alexa hjælper 

dig håndfrit gennem dagen. Med Ambient Aware kan du høre dine 

omgivelser uden at tage hovedtelefonerne af. Og med TalkThru kan 

du hurtigt skrue ned for lyden for at føre en samtale. Skræddersy din 

ultimative lydoplevelse med Harman Kardon Headphones-appen.
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Overlegen totalt trådløs tilslutning
Oplev den frihed, som kun en totalt trådløs forbindelse kan 
levere. Tilslut dine Harman Kardon FLY TWS-hovedtelefoner til din 
smartphone, og nyd den ultimative håndfri oplevelse.

Harman Kardons signaturlyd
Harman Kardon FLY TWS hovedtelefonerne er optimeret til rejsebrug. 
De dynamiske 5,8 mm enheder leverer førsteklasses fyldig lyd på 
farten. Nyd smuk musik, uanset hvor dagen bringer dig hen.

Langtidsholdbar hi-fi
Med 20 timers spilletid (6 timer fra øretelefonerne + 14 timer fra lade-
etuiet) leverer Harman Kardon FLY TWS et soundtrack, som følger dig 
gennem selv de længste dage.

Hurtig parring
Takket være Googles teknologi til hurtig parring bliver dine Harman 
Kardon Fly TWS forbundet til din Android-enhed i samme sekund, du 
tager dem ud af etuiet. Du kan også parre flere enheder ved blot at 
trykke på enhedens skærm.

Google Assistent og Amazon Alexa
Et enkelt tryk på ørestykket aktiverer din foretrukne stemmeassistent. 
Få svar på spørgsmål, afspil musik, og løs dagens udfordringer - blot 
ved bruge din stemme.

Få det hele med
Takket være de unikke funktioner i Harman Kardon FLY TWS 
hovedtelefonerne er det slut med afbrydelser. Brug TalkThru til at føre 
en samtale og skrue ned for hovedtelefonernes lydstyrke uden at 
tage dem af. Føler du dig isoleret? Med Ambient Aware kan du lukke 
omgivelserne ind - uden at afbryde musikken.

Vandafvisende
Undgå bekymringer med denne perfekte ledsager til din aktive livsstil. 
Harman Kardon FLY TWS-hovedtelefonerne er sved- og vandafvisende 
(IPX5). Så selv i vådt vejr kan du holde fokus på musikken og vejen 
foran dig.

Komplet touch-styring
Styr din lyd med komplet trådløs touch-kontrol. Med et let tryk eller 
swipe på ørestykket kan du modtage og afvise opkald, skrue op 
og ned for lyden, skifte nummer og aktivere både Ambient Aware, 
TalkThru og din stemmeassistent.

Håndfri stereo-opkald
Det ultimative inden for trådløse opkald. Harman Kardon FLY TWS 
undertrykker den omgivende støj, så du får klare, sprøde stereoopkald. 
Hold forbindelsen med venner, familie og kollegaer.
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Udforsk mere med Harman Kardon Headphones-
appen
Få en endnu bedre lytteoplevelse med Harman Kardon Headphones-
appen. Skræddersy din helt personlige lyd ved at justere klangen 
efter din smag. Vælg Google Asssistent eller Amazon Alexa som din 
foretrukne stemmeassistent. Og lad dine ører gøre resten.

Automatisk pause
Lad ikke lyden af stilhed dræne batteriet ved en fejl. Når du holder 
en pause fra din musik, slår Harman Kardon FLY TWS automatisk fra 
for at skåne batteriet. Med auto-sluk-timeren i My Harman Kardon 
Headphones-appen slukkes hovedtelefonerne automatisk efter 
30 minutter uden lyd. Når du er klar til mere, kan du genoptage 
afspilningen øjeblikkeligt.

Førsteklasses komfort og design
Harman Kardon FLY TWS er skabt af forfinede materialer, som giver 
dine ører maksimal komfort. Med læderdetaljer på begge ørestykker, 
og lade-etuiet, er Harman Kardon FLY TWS både sofistikerede og 
robuste.

Hvad er der i æsken:
Harman Kardon FLY TWS hovedtelefoner
Ørespidser
Opladningskabel
Opladnings-etui
1 x Garantibevis / Advarselsark
1 x Lynguide / Sikkerhedsblad

Tekniske specifikationer:
•  Enhedsstørrelse: 5.6 mm dynamisk enhed
•  Frekvensområde: 10 Hz – 20 kHz 
•  Impedans: 17 ohm
•  Følsomhed: 97 dBSPL@1 kHz/1mW
•  Mikrofonfølsomhed: -6 dBV @1kHz/Pa
•  Frekvensområde for overføring: 100 Hz – 8 kHz
•  Bluetooth-transmitteret styrke: <13 dBm 
•  Bluetooth-overført modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 
•  Frekvensområde for Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz 
•  Bluetooth-profiler: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
•  Bluetooth-version: 5.0 
•  Batteritype til hovedtelefoner: Litiumbatteri (55 mAh/3,7 V DC)
•  Batteritype for opladnings-etui: Litiumionbatteri  

(450 mAh/3,7 V DC)
•  Strømforsyning: 5 V = =1 A
•  Opladningstid: <2 timer fra tom 
•  Musikafspilningstid med BT aktiveret: Op til 6 timer
•  Total musik-afspilningstid med lade-etui: Op til 20 timer
•  Øretelefon: 7,3 g/stk. (samlet 14,6 g)
•  Opladnings-etui: 59.2 g


