
Det trådløse Bluetooth-højttalersystem med 
indbygget mikrofon.
Harman Kardon Aura Studio kombinerer banebrydende lyd og 

trådløs Bluetooth-afspilning med førsteklasses design. Med hele seks 

1,5" enheder til diskant/mellemtone og en kraftfuld 4,5" subwoofer 

får du vellyd i alle retninger. Lyden fylder hele lokalet, uanset hvorfra 

den kommer. Du kan afspille din musik via Bluetooth eller AUX-

indgangen fra enhver mobiletelefon, tablet, Mac, iPhone eller iPad. 

Den indbyggede mikrofon giver nem adgang til konferenceopkald 

via Bluetooth-funktionen i din smartphone. Og med vores Bluetooth® 

Social Mode kan du koble op til to enheder til højttaleren, så de kan 

skiftes til at afspille musikken.

Funktioner
 Evolutionen af et ikonisk design

 Trådløs Bluetooth-forbindelse med Social Mode

 360-graders lyd, der fylder hele lokalet

 Indbygget mikrofon med ekko- og støjeliminering

 Design med intuitiv touch-kontrol

AURA STUDIO
TRÅDLØST HØJTTALERSYSTEM MED BLUETOOTH



Evolutionen af et ikonisk design
Det legendariske Harman Kardon SoundSticks-design har udviklet 
sig til det fine Aura Studio-design, som matcher enhver Mac, 
iPhone, iPad og andre smartenheder.

Trådløs Bluetooth-forbindelse med Social Mode
Aura Studio har indbygget Bluetooth® til trådløs afspilning fra 
dine Bluetooth®-enheder. Med vores Bluetooth® Social Mode kan 
du forbinde op til to enheder til højttaleren, så I kan skiftes til at 
afspille musikken.

360-graders lyd, der fylder hele lokalet
Takket være Harmans patenterede DSP-teknologi leverer Aura 
Studio en optimeret og forfinet lyd-oplevelse. Klangen er både 
kraftfuld og balanceret – med forbedrede klangmuligheder, som 
sikrer den mest realistiske lyd-oplevelse.

Indbygget mikrofon med ekko- og støjeliminering
Den indbyggede højttalertelefon med Harman VoiceLogic-
systemet til ekko- og støjeliminering giver mulighed for 
krystalklare konferenceopkald.

Hvad er der i æsken
1 stk. Aura Studio-højttaler

1 stk. lynguide

1 stk. regionale ledning(er)

1 stk. sikkerheds- og garantiark

www.harmankardon.com

Specifikationer

• Strømforsyning: 19 V DC, 3 A

• Strømforbrug: maks. 57 W, < 0,5 W øko-standbytilstand

• Enheder: 4,5” (112 mm) for woofer, 1,5” (40 mm) for diskant

• Forstærkereffekt: 1 stk. 30 W + 2 x 15 W

• Frekvensområde: 50 Hz - 20 kHz

• Signal til støj-forhold: 80 dB ved 30 W (subwoofer), 80 dB ved 
15 W (diskant)

• Wireless: Bluetooth 3.0, A2DP v1.3, AVRCP v1.5

• Bluetooth-sendefrekvensområde: 2,402-2,480 GHz

• Bluetooth-sendeeffekt: maks. 4 dBm

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

• Mål (B x D x H): 363 mm x 252 mm x 252 mm 
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