
Elegant design med masser af funktioner og 
uovertruffen lyd.
Med en perfekt balance mellem fremragende lyd, et ikonisk design 

og førsteklasses materialer er Onyx Studio 4 indbegrebet af lyd, der 

fylder hele rummet. Onyx Studio 4 er skabt til at være den bærbare 

Bluetooth-højttaler i sin klasse med den bedste lyd, komplet med 

alle funktioner. Den har to forbindelsesmuligheder, 8 timers spilletid 

og Harman Kardon Connect+, som gør det muligt at forbinde over 

100 højttalere med den samme funktion med et tryk på en knap. 

Onyx Studio 4 kommer desuden med en indbygget mikrofon med 

Voicelogic, støj og ekkoreduktion, der gør det muligt at foretage 

krystalklare lydkonferencer via højttaleren.

Funktioner
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Trådløs afspilning med Bluetooth
Spil musik trådløst via Bluetooth for at nyde lyd, der fylder hele 
rummet. Forbind op til 2 smart-enheder på samme tid, og lad 
dem skiftes til at spille musik.

8 timers spilletid
Det genopladelige batteri giver op til 8 timers spilletid.

HK Connect+
Forstærk lydoplevelsen ved trådløst at forbinde mere end 100 
HK Connect+ aktiverede højttalere.

Indbygget mikrofonsystem
Støj- og ekkoreduktion gør det muligt at foretage krystalklare 
lydkonferencer.

Integration af tale
Få adgang til Siri eller Google Now fra højttaleren med et enkelt 
tryk på en knap. Dette konfi gureres nemt via HK Connect-appen..

Førsteklasses materialer
Kombinationen af enestående stof og fi nish, og det ikoniske 
design passer godt til enhver stil.

Hvad er der i æsken 
1 stk. Harman Kardon Onyx Studio 4

1 stk. strømadapter

1 stk. lynstartvejledning

1 stk. sikkerhedsark

1 stk. garantikort
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Specifi kationer

• Bluetooth-version: 4.2

• Support: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6

• Enheder: Bashøjttaler 2 x 75 mm, diskanthøjttaler 2 x 20 mm

• Mærkeeff ekt: 4 x 15 W (vekselstrømstilstand); 4 x 7,5 W 
 (batteritilstand)

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

• Signal-støj-forhold: 80 dB A-vægtet

• Strømforsyning: 19 V/2 A

• Batteritype: 3,7 V/3000 mAh lithiumion

• Batteriopladningstid: 5 timer

• Musikspilletid: op til 8 timer
 (afhænger af lydstyrke og indhold)

• Bluetooth-sendereff ekt: 0 - 9 dBm

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

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

• Vægt: 2061 g
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