SOHO WIRELESS

HOOGWAARDIGE ON-EAR HEADSET MET VEREENVOUDIGDE BLUETOOTH®-CONNECTIVITEIT.

Superlatieve geluidsweergave in combinatie met
een echt draadloze headset, ontworpen om van
reizen een feest te maken.
De Harman Kardon Soho Wireless onderscheidt zich door een lichtgewicht,
draagbaar ontwerp van hoge kwaliteit en optimaal geluid in een stijlbewust
maar toch praktisch pakket. Harman Kardon toont haar leiderschap met het
verfijnde geluid van de 30mm drivers en de hoogwaardige neo-omvormers, in
combinatie met een geavanceerd ontwerp, vakmanschap en oog voor detail.
Bluetooth®-technologie en NFC bieden maximale koppelingsmogelijkheden
met talloze apparaten. Geniet van onbeperkt draadloos gebruiksgemak
met bovendien de vindingrijkheid van touch-controls op de on-ear schelp
voor optimale controle. Met de krachtige en stijlvolle Harman Kardon Soho
draadloze hoofdtelefoon kunt u geweldig geluid altijd meenemen.
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SOHO WIRELESS

HOOGWAARDIGE ON-EAR HEADSET MET VEREENVOUDIGDE BLUETOOTH®-CONNECTIVITEIT.

Bluetooth® connectiviteit met NFC biedt 100%
onafhankelijkheid, compatibiliteit met andere
apparaten en bewegingsvrijheid.
Draadloos delen van informatie gaat moeiteloos met Bluetooth®
connectiviteit in combinatie met NFC en aptX en AAC coding voor
het zonder verlies uitwisselen van gegevens tussen en toegang
tot verschillende apparaten. Met een handige bypass-kabel kunt
u naar muziek blijven luisteren terwijl u de batterij oplaadt met de
meegeleverde USB-kabel.

Sensoren op de oorschelp zorgen voor gemakkelijke
touch-gevoelige bediening.
Direct toegang tot externe functies met de bedieningtoetsen
op de oorschelp. Eenvoudig aanraken voor ultieme eenvoud in
gebruiksgemak.

30mm drivers en neo-omvormers leveren verfijnde
geluidskwaliteit in alle frequenties.
Vertrouw op Harman Kardon voor uitzonderlijke akoestiek en
verfijning in combinatie met een groot gevoel voor stijl en
functionaliteit.

Verpakkingsinhoud

Elegant en oogstrelend ontwerp met hoogwaardig,
gestikt leer, roestvrijstalen behuizing en sliders.

 Harman Kardon Soho Wireless hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is het resultaat van vakmanschap en de
beste materialen, waardoor hij niet alleen uitzonderlijk geluid en
bedieningsgemak levert - hij ziet er ook nog eens fantastisch uit.

 1,2 m Bypass-kabel

Dankzij het unieke opklapbare ontwerp past de
hoofdtelefoon in een ultra compact etui om veilig
mee te nemen.
En als u even niet onderweg bent - de Soho Wireless hoofdtelefoon
past opgevouwen in het handige etui voor een optimale
bescherming.

 1 Slim-line etui
 1 m USB-oplaadkabel

Specificaties
Type
: Hoogwaardige on-ear headset met
		Bluetooth®-connectiviteit
Frequentiebereik
: 20Hz~20kHz
Impedantie
: 32ohm
Nominaal opgenomen
vermogen
: 30mW
Gevoeligheid
: 100dB@1kHz/1mW
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