
Harman Kardon Traveler er den ultimative rejseledsager - designet til 

professionelle, der rejser meget. Udstyret med Bluetooth-streaming, 

et mikrofonsystem med dobbelt mikrofon og ekko- og støjreduktion 

samt en strømbank, så du kan oplade dine enheder på rejsen. 

Mesterligt udformet med førsteklasses materialer i et slankt unibody-

aluminumdesign – der er kælet for selv den mindste detalje. Smarte 

funktioner i et slankt og kompakt design gør den til en uundværlig 

ledsager, der altid er lige ved hånden. Brug det medfølgende etui til at 

tage den med dig overalt.

Funktioner
 Trådløs afspilning med Bluetooth

 Mikrofonsystem med dobbelt mikrofon

 2500 mAH strømbank

 Avanceret håndværk

 Kompakt størrelse

TRAVELER
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Trådløs afspilning med Bluetooth
Nem trådløs tilslutning af dine foretrukne enheder. Lyt til musik 
i stereolyd designet af eksperter.

Mikrofonsystem med dobbelt mikrofon
Hold krystalklare telefonkonferencer med et tryk på en knap og 
med indbygget støj- og ekkoreduktion i topkvalitet.

2500 mAH strømbank
Det indbyggede genopladelige Li-ionbatteri understøtter op 
til 10 timers afspilningstid og giver dig mulighed for at oplade 
enheder via USB.

Avanceret håndværk
Et smukt og helstøbt aluminumdesign med detaljer i læder 
og en diamantskåret kant giver dig en elegant og robust 
rejseledsager.

Kompakt størrelse
Den er kompakt og slank nok til at følge dig overalt, så du vil 
altid være i eksklusivt selskab.

Hvad er der i æsken 
1 Harman Kardon Traveler

USB-opladningskabel

Etui

Garantibevis
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Specifi kationer
• Enheder: 2 x 36 mm

• Mærkeeff ekt: 2 x 5 W

• Frekvensområde: 180 Hz-20 kHz

• Signal-støj-forhold: 80 dB

• Batteritype: Litium-polymer (3,7 V, 2.500 mAH)

• Micro USB-strømdata: 5 V, 1,0 A

• USB-strømdata: 5 V, 1,0 A

• Input-tilslutninger: Bluetooth, AUX-in

• Musikafspilningstid: op til 10 timer (afhænger af lydstyrke
 og lydindhold)

• Batteriopladningstid: 3 til 5 timer (afhænger af ladestrømmen)

• Mål (B x D x H): 160 mm x 27,5 mm x 67 mm

• Vægt: 300 g

• Bluetooth-version: 4.2

• Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2,402 GHz~2,480 GHz

• Bluetooth-sendereff ekt: 0~4 dBm

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

HARMAN International Industries, Incorporated 
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

www.harmankardon.com
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