
Sofistikeret design. Fængslende 
Bluetooth-lyd.
Harman Kardon FLY BT hovedtelefonerne er smukt fremstillet af 

luksuriøse materialer i en fusion af sublim lyd og sofistikeret design. 

De lette hi-fi-hovedtelefoner er sved- og vandafvisende med en IPX5-

klassificering, så de passer perfekt til din aktive livsstil. Du får op til 

8 timers spilletid med hurtig opladning, og de parres let med din 

smartphone til håndfri opkald og din foretrukne stemmeassistent. 

Du kan lytte med fuld komfort i timevis, og nyde godt af fornuftige 

og stilfulde finesser som filterfri stofledning, magnetiske ørestykker, 

ørespidser i 3 størrelser og et design med anodiseret aluminium.
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FLY BT
ØRETELEFONER MED BLUETOOTH



Harman Kardons smukke lyd
Harman Kardon FLY BT-hovedtelefonerne er optimeret 
til rejsebrug. De dynamiske enheder på 8,6 mm giver dig 
førsteklasses kraftfuld lyd på farten. Nyd smuk musik, uanset hvor 
din dag bringer dig hen.

Din musik - uden afbrydelser
Med op til 8 timers afspilning fra en enkelt hurtig opladning 
forkæler Harman Kardon FLY BT-hovedtelefonerne dine ører med 
hi-fi dagen lang.

Håndfri hjælp
Hold forbindelsen med venner, familie og forretningsforbindelser 
via håndfri opkald. Tryk blot på mikrofonfjernbetjeningen med 3 
knapper for at komme i gang. Får du brug for hjælp, har du direkte 
adgang til stemmeassistenten på din smart-enhed.

Magnetiske ørestykker
Hold dine hovedtelefoner omkring halsen, når du ikke bruger 
dem. De magnetiske ørestykker klikker sammen, så de ikke bliver 
væk, mens du hviler ørerne.

Ikke flere sammenfiltringer
Slip for besværet med sammenfiltrede ledninger. Det fine 
stofkabel er komfortabelt og filterfrit, så du kan koncentrere dig 
om at nyde musikken i stedet for at udrede kabelknuder.

Sikker opbevaring
Tag dine Harman Kardon FLY BT hovedtelefoner med overalt 
- på ferie, i motionscenteret eller til møde. Den kompakte 
opbevaringspose holder dem beskyttet.

Virker med din foretrukne stemmeassistent
Har du brug for hjælp? Så spørg bare! Harman Kardon FLY BT 
hjælper dig gennem dagen sammen med den indbyggede 
stemmeassistent i din smartphone. Hjælpen er nær, når og hvor 
du behøver den.

www.harmankardon.com

Hvad er der i æsken:
Harman Kardon FLY BT
bæretaske
ørepropper
Opladningskabel
1 x garantibevis / advarselsark
1 x lynguide / sikkerhedsblad 

Tekniske specifikationer:
•  Enhedsstørrelse: 8,6 mm

•  Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz

•  Følsomhed: 94 dB SPL @1 kHz / 1 mW

•  Maks. SPL: 94 dB

•  Mikrofonfølsomhed: -20 dBV @1 kHz/Pa

•  Impedans: 32 Ohm

•  Bluetooth-sendeeffekt: 0-4 dBm

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

•  Bluetooth-frekvens: 2.402 GHz – 2.48 GHz

•  Bluetooth-profil version: HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.2, 
AVRCP V1.4

•  Bluetooth-version: 4.1

•  Batteritype: Polymer Li-ion batteri (3,7 V, 110 mAh)

•  Strømforsyning: 5 V, 1 A

•  Genopladningstid: 2 timer

•  Musikafspilningstid med Bluetooth: op til 8 timer

•  Vægt: 17,1 g
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