
Trådløs stereolyd fylder rummet – med et tryk på 
en knap. 
Harman Kardon Adapt er en trådløs adapter til ægte HD-stereolyd. Den 
opdaterer dit eksisterende hi-fi-udstyr med ren og klar lyd takket være 
Harmans ekspertise i lydteknologi. Nu behøver musikken aldrig stoppe 
– uanset hvor du befinder dig i dit hjem. Installer blot flere højttalere 
eller adaptere, og nyd hvordan lyden følger dig trådløst og fylder hele 
rummet med et tryk på en knap. Afspil forskellig musik i forskellige rum, 
eller spil den samme sang i hele huset med party-tilstanden. Vores app 
og Bluetooth®-funktionen giver nem adgang til al musik fra din telefon 
eller dine foretrukne apps.
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Hvad er der i kassen?
Tilpas trådløs HD-stereoadapter
Lynguide
USB-strømforsyning
regionale strømben
Sikkerheds- og garantiark

Specifi kationer

• Udgangsspænding: >1 Vrms

• Frekvensområde: 20 Hz ~ 20 kHz

• Signal til støj-forhold: >85 dB

• Indgangstilslutninger: Bluetooth®, Aux-indgang, Wi-Fi

• Mål (B x D x H): 118 mm x 86 mm x 30 mm

• Vægt: 121g

• Strømforsyning: 5 V DC, 1,0 A

• Frekvensområde for Bluetooth®-sender: 2402 – 2480 MHz

• Bluetooth®-sendereff ekt: <4 dBm

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

• Frekvensområde for 2,4 G Wi-Fi-sender: 
 2.412 – 2.472 MHz (2,4 GHz ISM-bånd, USA: 11 kanaler, 
 europa og andre lande: 13 kanaler)

• 2,4 G Wi-Fi-sendereff ekt: <20 dBm (eIrP)

• 2,4 G Wi-Fi-modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, 
 CCK, 16QAM, 64QAM

• 2,4 G Wi-Fi-netværkskompatibilitet: Ieee 802.11b/g/n

Trådløs lyd i ethvert rum
Afspil din yndlingsmusik trådløst på alle Harman Kardons 
trådløse HD-lydprodukter i dit hjem.

Lyt til forskellig musik i hvert rum
Nyd din foretrukne klassiske musik i ét rum, mens du 
spiller rock i et andet. Forskellige musik-streams gør 
alle glade.

Lyden følger dig med et tryk på en knap
Gå fra det ene rum til det andet, og lad musikken følge 
dig med et tryk på en knap. 

App-baseret kontrol og opsætning
Brug Harman Kardons app til at spille din foretrukne musik 
overalt i hjemmet. Styr og indstil dit HD-lydsystem trådløst 
via app’en uden behov for tilslutning af kabler.

Tilslutningsknap til højttalerkontrol 
Spark liv i festen! Når fl ere forskellige sange afspilles 
trådløst, kan du løbe gennem dem alle med et tryk på en 
knap og let vælge din favorit. et langt tryk på knappen 
starter party-tilstanden, hvor alle højttalere spiller samme 
musik. Nem kontrol i alle rum – uden behov for telefon 
eller tablet.

Lyd i HD-kvalitet
Modsat andre trådløse streaming-systemer kan 
Harman Kardon Adapt afspille HD-lyd i studiekvalitet 
(24 bit / 96 kHz). Glæd dig til fantastiske lydoplevelser, 
der langt overgår almindelig cd-kvalitet.

Virker med dine foretrukne musik-apps
Mere musik, mere fl eksibilitet, mere sjov! Med denne 
funktion kan enhver app (f.eks. iTunes radio og Spotify) 
blive en del af den samlede lydoplevelse i hjemmet. Når 
du bruger Bluetooth®, kan Harman Kardon Adapt sende 
musikken videre til andre højttalere i hjemmet.

Lyd i fl ere kanaler
Kombiner fl ere højttalere for at få en medrivende trådløs 
lydoplevelse i samme lokale. et par Harman Kardon Adapt 
kan indgå i et stereo- eller surround-anlæg.

Send lyden videre med Bluetooth® eller minijack
Forbind din afspiller til Adapt med Bluetooth eller et 3,5 
mm ministik, og den vil automatisk oversætte signalet 
til wi-fi og sende lyden rundt i boligen, så du får stor og 
fleksibel lyd overalt i hjemmet.
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