
Fyld dine sanser med uovertruffen stereolyd og 
kunstnerisk industrielt design.
Fordyb dig i livets rytme med akustisk præcision uden sidestykke. 
Harman Kardon Onyx Studio 7 er elegant udført med dobbelte 
diskanthøjttalere, som leverer smuk stereolyd. Det smarte, anodiserede 
aluminiumshåndtag gør den nem at tage med. Med 8 timers batteritid 
kan du gå lige derhen, hvor musikken fører dig. Lyt til dine yndlings-
playlister eller forbind to Onyx Studio 7-højttalere for at skabe det 
perfekte lydbillede til enhver lejlighed.

Funktioner
  Enestående lydperformance
  Elegant design
  Trådløs afspilning med Bluetooth
  8 timers spilletid
  Trådløs Dual Sound

BÆRBAR BLUETOOTH-HØJTTALER MED STEREO



Enestående lydperformance
Ved at tilsætte dobbelte diskanthøjttalere til den seneste evolution 
fra Harman Kardons kendte serie af bærbare højttalere skaber Onyx 7 
illusionen af et altomsluttende lydbillede i flere retninger.

Elegant design
Onyx 7 er fremstillet af førsteklasses materialer og bliver nemt en del af 
din livsstil og dit hjem. Det smarte, anodiserede håndtag fungerer også 
som en solid bund, så den er nem at tage med.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Få dobbelt så mange musikalske muligheder ved at parre playlisterne 
fra to trådløse Bluetooth-enheder med en bærbar Onyx 7-højttaler for 
at få større lyd.

8 timers spilletid
Med 8 timers batteritid er der ingen strømledning til at begrænse dig. 
Oplev friheden ved musik, du kan tage med dig. 

Trådløs Dual Sound
Du kan trådløst forbinde to Harman Kardon Onyx Studio 7-højttalere og 
få en endnu større musikoplevelse.

Hvad er der i æsken:
Onyx Studio 7
Strømadapter
Trykte materialer

Tekniske specifikationer
Generelle specifikationer
•  Modelnr.: ONYX STUDIO 7
•  Enheder: Bashøjttaler 1 x 120 mm, diskanthøjttaler 2 x 25 mm
•  Nominel udgangseffekt: 50 W RMS
•  Strømforsyning: 19 V / 2 A
•  Frekvensområde: 50 Hz -  20 kHz (-6dB)
•  Signal-støj-forhold: > 80 dB
•  Batteritype: Li-ion polymer 11,70 Wh (svarer til 3,6 V/ 3250 mAh)
•  Batteriopladningstid: 5 timer
•  Musikspilletid: op til 8 timer (afhænger af lydstyrke og -indhold)
Specifikation for det trådløse system
•  Bluetooth®-version: 4.2
•  Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
•  Bluetooth®-senders frekvensområde: 2400 MHz - 2480 MHz
•  Bluetooth®-effekt for sender: ≤ 9 dBm (EIRP)
•  Bluetooth®-sendermodulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Mål
•  Mål (B x H x D): 268,00 x 302,5 x 159,5 mm
•  Vægt: 3,295 kg
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