
Indbegrebet af førsteklasses håndværk og 
ydeevne.
Harman Kardon Esquire 2 er en bærbar Bluetooth-højttaler, som 
er indbegrebet af førsteklasses håndværk og ydeevne. De fineste 
materialer kombineres her med den ydelse, der kræves af folk på 
farten. Esquire 2 leverer lyd i hi-fi kvalitet fra fire avancerede og 
professionelt justerede enheder. Det genopladelige batteri giver op til 
otte timers spilletid, mens USB-udgangen til opladning sikrer, at folk på 
farten aldrig løber tør for strøm. Samtidig har Esquire 2 et enestående 
konferencesystem. Under det helstøbte kabinet i aluminium sidder 
nemlig fire mikrofoner med VoiceLogic-teknologi til støj- og 
ekkoeliminering, som opfanger lyden i 360 grader, så du får glæde af  
krystalklare samtaler – selv i de mest støjende omgivelser. Den slanke 
form og det lette design passer perfekt i en kuffert eller en håndtaske, 
men trækker samtidig beundrende blikke i ethvert mødelokale.

Funktioner
 Trådløs afspilning via Bluetooth

 Genopladeligt batteri på 3.200 mAh

 Konferencesystem med fire mikrofoner

 Avanceret håndværk
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Trådløs afspilning via Bluetooth
Forbind op til 2 smartphones eller tablets trådløst til højttaleren, 
og I kan skiftes til at afspille musik i fyldig hi-fi-kvalitet.

Genopladeligt batteri på 3.200 mAh
Det indbyggede genopladelige Li-ionbatteri giver op til 8 timers 
spilletid og oplader andre enheder via USB-porten.

Konferencesystem med fire mikrofoner
Harmans VoiceLogic teknologi til støj- og ekkoeliminering 
med 360-graders stemmeopfangelse giver krystalklare 
konferenceopkald.

Avanceret håndværk
Den fine byggekvalitet sætter nye normer for elegance og 
ydeevne i en alt i én-højttaler.

Hvad er der i æsken
1 stk. Esquire 2

1 stk. Micro USB-kabel

1 stk. lynguide

1 stk. sikkerhedsark
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Tekniske specifikationer
• Bluetooth-version: 4,1

• Understøttelse: A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

• Transducer: 4 x 32 mm

• Normeret effekt: 2 x 8 W

• Frekvensområde: 75 ~ 20 kHz

• Signal til støj-forhold: >80 dB

• USB-opladningsudgang: Maks. 5 V 1 A

• Batteritype: Litiumpolymer (3,7 V 3.200 mAH)

• Musikafspilningstid: op til 8 timer 
(afhænger af lydstyrke og indhold)

• Batterigenopladningstid: 3,5 - 5,5 timer 
(afhænger af ladestrøm, maks. 5 V 2 A)

• Frekvensområde for Bluetooth-sender: 
2,402 GHz ~ 2,480 GHz

• Bluetooth-sendeeffekt: 0 ~ 4 dBm

• Bluetooth-sendermodulation: GFSK, 8DPSK, π/4 DQPSK

• Mål (B x D x H): 190 x 34 x 130 mm

• Vægt: 599 g
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