
Fremragende lyd og en stil, som er designet til at 
bevæge dig – og bevæge sig med dig.
Hardon Kardons ikoniske design kombineres med overlegen funktion 
i denne højtydende, komplette og bærbare Bluetooth-højttaler:  
Harman Kardon Go + Play. Den fylder dit rum med et komplet lydbillede, 
som drives af fire dynamiske enheder. Takket være det genopladelige 
batteri kan du nyde op til 8 timers spilletid samt oplade dine 
smartphones og tablets via USB. Opret en trådløs forbindelse mellem 
to Harman Kardon Wireless Dual Sound-aktiverede højttalere for en 
endnu bedre musikoplevelse. Go + Play er fremstillet af førsteklasses 
materialer med håndtag af rustfrit stål og et stofgitter, som føjer ekstra 
elegance til din boligindretning – eller når du er på farten. 

Funktioner
  Trådløs afspilning med Bluetooth

 Opladeligt batteri

  Mikrofonsystem med dobbelt mikrofon

  Trådløs, dobbelt lyd

  Førsteklasses materialer

GO + PLAY
BÆRBAR BLUETOOTH-HØJTTALER 



Trådløs afspilning med Bluetooth
Spil musik trådløst via Bluetooth for at nyde lyd, der fylder hele 
rummet. Forbind op til 2 smart-enheder på samme tid, og lad 
dem skiftes til at spille musik.

Opladeligt batteri
Det indbyggede, genopladelige Li-ion-batteri giver op til 8 timers 
spilletid og oplader dine smartphones og tablets via USB.

Mikrofonsystem med dobbelt mikrofon
Harmans støj- og ekkoreduktions-teknologi leverer krystalklare 
konferenceopkald.

Trådløs, dobbelt lyd
Opret en trådløs forbindelse mellem to Harman Kardon 
Wireless Dual Sound-aktiverede højttalere for en endnu 
bedre musikoplevelse.

Førsteklasses materialer
Stofoverflade og håndtag af rustfrit stål føjer ekstra stil til din 
boligindretning – og når du er på farten.

Hvad er der i æsken 
1 stk. Harman Kardon Go + Play  

1 stk. strømadapter 

1 stk. lynstartvejledning

1 stk. sikkerhedsark

1 stk. garantikort

Tekniske specifikationer
• Bluetooth-version: 4.1

• Support: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6

• Enheder: 2 stk. basenheder (90 mm), 2 stk. diskanter (20 mm)

• Nominel sendereffekt: 4 x 25 W (vekselstrømstilstand)

• Frekvensområde: 50 Hz – 20 kHz (-6 dB) 

• Signal-støj-forhold: 80 dB A-vægtet

• Batteritype: 22.2Wh genopladeligt batteri

• Strømforsyning: 19 V 3 A

• USB-output: 5 V/2,1 (5 V/0,5 A ved afspilning af musik)

•  Musikspilletid: op til 8 timer (afhænger af lydstyrke  
og indhold)

• Batteriopladningstid: 3 timer

• Mål (B x D x H): 417,50 mm x 181,50 mm x 211,50 mm

• Vægt: 3433 g

• Bluetooth®-senders frekvensområde: 2402 MHz – 2480 MHz

• Bluetooth®-sendereffekt: 0-9 dBm

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