ONYX STUDIO 5
DRAAGBARE BLUETOOTH-LUIDSPREKER

Uniek design ontmoet superieur geluid.
Het geavanceerde en karakteristieke ontwerp van de Harman Kardon
Onyx Studio 5 is te herkennen aan het kenmerkende ronde silhouet,
de premium stoffen bekleding van de behuizing en een geïntegreerd
aluminium handvat voor betere draagbaarheid. Om de best klinkende,
volledig uitgeruste draagbare Bluetooth luidspreker in haar klasse te
zijn, biedt de Onyx Studio 5 tot 8 uur afspeeltijd en wireless dual sound
dat draadloos twee Harman Kardon Onyx Studio 5 luidsprekers met
elkaar verbindt voor een nog betere luisterervaring. Doordat hij vanaf
iedere hoek de aandacht trekt, is de Onyx Studio 5 een iconisch
designerstuk in ieder huis.
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ONYX STUDIO 5
DRAAGBARE BLUETOOTH-LUIDSPREKER

Draadloze Bluetooth streaming

Technische specificaties:

Stream draadloos muziek via Bluetooth en geniet van een
kamervullend geluid. Sluit tot 2 smart apparaten tegelijkertijd
aan en laat ze om de beurt muziek afspelen.

• Bluetooth versie: 4.2

8 uur afspeeltijd
De oplaadbare batterij biedt tot 8 uur afspeeltijd.

Wireless Dual Sound
Verbindt twee Harman Kardon Onyx Studio 5 luidsprekers
draadloos met elkaar voor een nog betere luisterervaring.

• Ondersteuning: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
• Transducers: Woofer 1 x 120mm, Tweeter 1 x 25mm
• Nominaal vermogen: 1 x 50 W RMS Bi-amp (AC-modus)
• Frequentierespons: 50Hz–20kHz (-6dB)
• Signaal-ruis verhouding: 80dB A-gewogen
• Stroomvoorziening: 19V/2A

Hoogwaardige materialen

• Batterijtype: 3,635 V/3283 mAh Lithium-ion

Gemaakt met een unieke aluminium en stoffen afwerking voor
een echt elegante look and feel.

• Oplaadtijd batterij: 5 uur

Geïntegreerd aluminium handvat

•M
 uziekafspeeltijd: tot 8 uur (afhankelijk van volume en
muziekinhoud)

Geïntegreerd aluminium handvat voor draaggemak.

• Bluetooth zendvermogen: 0 – 9dBm

Verpakkingsinhoud:

• Bluetooth zendfrequentie bereik: 2,402MHz/2,480MHz

1 x Harman Kardon Onyx Studio 5

• Bluetooth zendermodulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

1 x Voedingsadapter

• Afmetingen (H x B x D): 284mm x 291mm x 128mm

1 x Snelstartgids

• Gewicht: 2980gram

1 x Veiligheidsblad
1 x Garantiebewijs
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