
Fremragende lyd i en helt trådløs hovedtelefon, du 
kan tage med overalt.
Harman Kardon Soho Wireless giver dig den bedst mulige trådløse lyd i et let 
og bærbart design. Den raffinerede lydkvalitet sikres med 30 mm dynamiske 
enheder og højtydende neo-transducere. Pakket intelligent ind i et sofistikeret 
design, der bærer præg af udsøgt håndværk med sans for detaljen.

Teknikker som Bluetooth® og NFC gør det let at tilkoble en lang række enheder 
uden brug af kabler. Den smarte touch-betjening på ørekoppen giver fuld 
kontrol over afspilningen - nemt og bekvemt.

Harman Kardon Soho Wireless leverer udsøgt lydkvalitet i en elegant pakke, 
som kan følge dig overalt.

Egenskaber
	Trådløs Bluetooth®-forbindelse

	Touch-betjening på ørekopperne

	30 mm. enheder og neo-transducere

	Elegant og opsigtsvækkende design

	Unik folde-funktion

	Farver:  
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Bluetooth®-forbindelsen med NFC understøtter et 
væld af afspillere og gør dig 100 % fri og uafhængig.

Nem og problemfri forbindelse sikres med Bluetooth® og NFC, mens 

aptX og ACC giver tabsfri overførsel og adgang til flere enheder. Med 

det praktiske bypass-kabel kan du lytte videre, hvis batteriet løber 

tørt. Og det medfølgende USB-kabel lader dig oplade efter behov.

Sensorer på ørekoppen giver nem kontrol.

Fjernbetjeningen er lige ved øret - og betjenes med et enkelt tryk. 

Her får du det ultimative inden for nem og enkel kontrol.

30 mm enheder og neo-transducere giver raffineret 
lydkvalitet på alle frekvenser.

Stol trygt på Harman Kardons ekspertise inden for kvalitets-lyd. Den 

raffinerede klang matcher hovedtelefonernes sikre stil og enkle 

betjening.

Elegant design i læder og rustfrit stål.

Denne hovedtelefon giver dig ikke bare suveræn lyd fra alle dine 

afspillere. Den leverer også en kvalitet i håndværk og materialer, som 

får dig til at se lige så godt ud, som du føler dig.

Unik folde-mekanisme - perfekt til livet på farten.

Selv din mobile livsstil kan trænge til en pause. Soho Wireless 

hovedtelefonen kan foldes fladt sammen, så den passer i det 

medfølgende etui for sikker transport.

Hvad er der i kassen? 
1 Harman Kardon Soho Wireless hovedtelefon
1 tyndt bæreetui
1,2 m bypass-kabel 
1 m USB-opladningskabel

Specifikationer
Type : Førsteklasses hovedtelefon med 
  Bluetooth®-forbindelse
Frekvensområde : 20 Hz~20 kHz
Impedans : 32 ohm
Maks. indgangseffekt : 30 mW                              
Følsomhed : 100 dB ved 1 kHz/1 mW
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