
Elegance, raffinement og ekstrem mobilitet, der 
matcher din stil.
Harman Kardon Esquire Mini er et stilfuldt og topmoderne produkt, 
der løser alle dine behov på farten. Her er arbejdet intenst med hver 
eneste detalje, som det ses af de førsteklasses materialer og det smarte, 
urbane design. Selv om højttaleren er kompakt og trådløs, leverer den 
klassens bedste lydkvalitet fra sine dobbelte, højtydende enheder med 
forbedret basport. Esquire Mini er også Bluetooth®-aktiveret til fuld 
stereo-streaming med dine favoritenheder.

I tilgift kan højttaleren bruges til håndfri telefoni, hvor den dobbelte 
mikrofon med indbygget ekko- og støj-eliminering sikrer en enestående 
lyd. Som ekstra bonus kan Esquire Mini fylde strøm på din mobiltelefon 
og andre enheder via USB. Det genopladelige 8-timers Li-ion batteri 
sætter dig fri fra stikkontakter, mens den stilfulde og opsigtsvækkende 
form udgør den perfekte rejsemakker til både arbejde og fritid.  
Harman Kardon har designet dette produkt til kræsne og stilbevidste 
brugere, så stærk ydelse og æstetisk nydelse smelter sammen i en 
højere enhed, du ikke har lyst til at undvære.

Egenskaber
  Avanceret håndværk med unik elegance og ydeevne i en  

alt-i-én højttaler

 Den ultratynde højttaler lader dig tage musikken med overalt

 Genopladeligt batteri med 8 timers spilletid og USB til  
 eksterne enheder

 Trådløs Bluetooth® stereo streaming

 Ekstra alsidighed i form af håndfri telefoni med dobbelt mikrofon  
 samt ekko- og støj-eliminerende teknologi
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Specifikationer
•	 Transducere:	2	x	27	mm

•	 Nominel	effekt:	2	x	4	watt

•	 Frekvensområde:	180	Hz	–	20	kHz	

•	 Signal	til	støj-forhold:	80	dB

•	 Batteritype:	Li-on	3.7	V/	2000	mA

•	 Micro	USB	rating:	5V,	1.0A

•	 USB	rating:	5V,	1.0A

•	 Indgangstilslutninger:	Bluetooth®,	Aux-indgang

•	 Musikafspilningstid:	Op	til	8	timer	 
 (afhænger af lydstyrke og indhold)

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

•	 Mål:	140	mm	(B)	x	75,4	mm	(H)	x	24	mm	(D)

•	 Vægt:	238	g

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

•	 Bluetooth®-sendeeffekt:	0~4	dBm

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

Avanceret håndværk med unik elegance og 
ydeevne i en alt-i-én højttaler
Ægte læder og børstet aluminium forenes i et mesterværk af 
styrke og sublim lydkvalitet.

Den ultratynde højttaler lader dig tage 
musikken med overalt
Harman Kardons Esquire Mini er slank og robust og skabt 
til at blive taget med overalt. Med det helstøbte design og 
førsteklasses materialer som læder og aluminium vil du altid 
være i eksklusivt selskab.

Genopladeligt batteri med 8 timers spilletid og 
USB til eksterne enheder
Hvis det er vigtigt for dig at være trådløs, er det nok endnu 
vigtigere at være uafhængig af stikkontakter. Med Esquire Minis 
indbyggede Li-ion-batteri kan du afspille din musik trådløst op 
til 8 timer ad gangen, mens du oplader din mobiltelefon eller 
andre enheder i den praktiske USB-port.

Trådløs Bluetooth® stereo streaming
Hold forbindelsen til dine foretrukne enheder med Bluetooth® 
stereo-streaming. Nyd musikken i perfekt kvalitet - foretag et 
telefonopkald - og vend tilbage til musikken. Den trådløse 
teknik gør det enkelt.

Håndfri telefoni med dobbelt mikrofon og ekko/
støj-reducerende teknologi
Med førsteklasses lyd og støjreduktion holder du kontakten 
- næsten som om alle var fysisk til stede i samme lokale. 
Teknikken er bygget ind i den slanke Esquire Mini, som også 
rummer et 8 timers genopladeligt batteri. For det tilfælde,  
at opkaldet fanger dig, mens du er langt fra en stikkontakt.

Hvad er der i kassen?
1	Harman	Kardon	Esquire	Mini	trådløs	højttaler

1	Harman	Kardon	Micro	USB-kabel

1	Sikkerhedsark

1	Kvik-start	guide

1	Læderstrop
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