
BÆRBAR BLUETOOTH-HØJTTALER MED STEREO
O N Y X  S T U D I O  8

Kraftfuld lyd møder elegant design.  
Skab din egen stemning med Harman Kardon Onyx Studio 8. Den er 
både stilfuld og bæredygtig og fremstillet af genbrugsmaterialer, der 
kombinerer miljøvenlige valg med smukt design. Brug det slanke, 
anodiserede aluminiumshåndtag til at tage den bærbare højttaler 
med overalt. Når du flytter højttaleren fra et rum til et andet og 
tænder, kalibrerer Onyx Studio 8 automatisk sig selv for at optimere 
lydkvaliteten. Med Bluetooth kan du nemt parre to enheder, så I kan 
skiftes til at afspille jeres yndlingsmusik. Eller du kan trådløst parre 
to Onyx Studio 8-højttalere for at få en bredere og mere detaljeret 
stereolyd. Uanset om du holder konference hele dagen med klare, 
håndfri opkald eller slapper af med din yndlingsplayliste, betyder 8 
timers batterilevetid, at du aldrig går glip af noget.
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Funktioner og fordele

Enestående lydperformance
Harman Kardons enestående akustiske teknologi leverer kraftfuld lyd, der 
fylder hele rummet, uanset om du lytter til din yndlingsmusik eller foretager 
krystalklare konferenceopkald.

Elegant design
Onyx 8 er fremstillet af førsteklasses materialer og passer perfekt ind i dit liv 
og dit hjem. Med det slanke, anodiserede aluminiumshåndtag, der også 
fungerer som en robust base, kan du nemt bære højttaleren fra et rum til 
et andet.

Automatisk lydindstilling
Nyd den perfekte lyd, uanset hvor du tager musikken hen. Når du tænder, 
kalibrerer Onyx Studio 8 sig automatisk til omgivelserne, så du får den bedst 
mulige lyd, uanset hvor du placerer den.

Bluetooth-streaming i op til 8 timer
Onyx Studio 8 kan let parres med enhver Bluetooth-enhed og give forbedret 
lyd i særklasse. Fordi musik skal deles, kan du dele dine playlister med hvem 
som helst ved at forbinde to enheder til højttaleren på samme tid. Med 8 
timers batteritid og ingen begrænsende strømledning kan du placere Onyx 
Studio 8 hvor som helst og straks nyde din musik.

Miljøvenlige materialer
Onyx Studio 8 er fremstillet af genanvendt plast. Stoffet på højtalergitteret er 
vævet af genanvendt polyestergarn, og vores papirbaserede emballage er 
fremstillet af FSC-certificeret papir og trykt med sojablæk. Alle disse valg er 
med til at skåne miljøet.

 Boost stereolyden med to højttalere
Du kan hurtigt og nemt skrue op for festen med et bredere og mere 
detaljeret lydbillede ved at parre to Onyx Studio 8 højttalere trådløst.

Krystalklare samtaler  
Onyx Studio 8 er designet med en indbygget dobbelt mikrofon, der 

gengiver tale klart, selv på afstand. Derfor kan du føre krystalklare håndfri 

samtaler nærmest overalt i lokalet.

Tekniske specifikationer

Generelle specifikationer

• Modelnr.: ONYX STUDIO 8

• Enheder: Bashøjttaler 1 x 120 mm, diskanthøjttaler 2 x 20 mm

• Nominel udgangseffekt: 50W RMS

• Strømforsyning: 100-240 Vac; 50/60 Hz

• Frekvensområde: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)

• 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: 5.2

• Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

• Bluetooth®-senders frekvensområde: 2400 MHz-2483,5 MHz

• Bluetooth®-sendereffekt: ≤ 12 dBm (EIRP)

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

Mål 

• Mål (B x H x D): 312 x 275,8 x 163,8 mm

• Vægt: 3,52 kg

Hvad er der i æsken:
Onyx Studio 8
Strømkabel
Trykte materialer


