ULTRASLANK OG BÆRBAR FØRSTEKLASSES BLUETOOTH-HØJTTALER

Enestående lyd. Professionel elegance.
Den ultraslanke og bærbare Harman Kardon Esquire Mini 2 er den
perfekte rejseledsager og kan nemt være i din mappe eller taske. Trods
det slanke design er her ikke gået på kompromis med lyden. De kraftige,
supertynde højttaler-enheder og specialjusteret akustik leverer ægte
hi-fi-lyd. Esquire Mini 2 har et konferencesystem med støjreduktion for
krystalklare konferenceopkald, når du er på farten. Den leverer op til 10
timers spilletid og fås med indbygget powerbank til hurtig opladning af
dine enheder, så du aldrig mere løber tør for strøm. Med flere forskellige
karakteristiske farver og medfølgende etui er Harman Kardon Esquire
Mini 2 den ideelle ledsager på din næste forretningsrejse eller ferie.

Funktioner
Trådløs afspilning med Bluetooth
Hi-fi-lyd
Konferencesystem
10 timers afspilningstid
Etui

ULTRASLANK OG BÆRBAR FØRSTEKLASSES BLUETOOTH-HØJTTALER

Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil musik trådløst via Bluetooth i enestående lydkvalitet.

Hi-fi-lyd
Den kraftfulde, ultraslanke enhed leverer ægte hi-fi-lyd.

Konferencesystem
Oplev krystalklare konferenceopkald fra det indbyggede
konferencesystem med dobbelt mikrofon og støjreduktion.

10 timers afspilningstid
Det genopladelige batteri giver op til 10 timers spilletid og kan
oplade enheden gennem en USB-port.

Etui
Inkl. etui til nem opbevaring, når du er på farten.

Hvad er der i æsken:
1 x Esquire Mini 2
1 x type C-kabel
1 x Etui
1 x lynstartguide
1 x sikkerhedsark 1 x garantikort

Tekniske speciﬁkationer:
• Bluetooth version: 4.2
• Support: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
• Transducere: 1,75 tommer hele spektret x 1
• Mærkeeffekt: 8 W RMS
• Frekvensområde: 130Hz – 20kHz (-6dB)
• Signal / støjforhold: 80dB
• Opladningsindgang: 5V / 1A
• Batteritype: Lithium-ion Polymer (3.8V / 2200mAh)
• Batteriladningstid: 3 timer
• Musik spilletid: op til 10 timer
(varierer afhængigt af lydstyrke og indhold)
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USB opladning 5V / 1A (Maksimum)
Bluetooth transmittereffekt: 0 - 9dBm
Bluetooth-sender frekvensområde: 2402MHz – 2480MHz
Bluetooth-sender modulering: GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK
Dimensioner (H x B x D): 75,20 x 140 x 26,10 mm
Vægt: 250,5 g
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