AURA STUDIO 2

TRÅDLØS HØJTTALER MED STEMNINGSLYS

Lyden får dig til at spærre øjnene op.
Med ikonisk design, stemningsfulde lyseffekter og nem betjening
leverer Aura Studio 2 trådløs afspilning via Bluetooth i den lækre
kvalitet, du forventer fra Harman Kardon. Fra det slanke, matte kabinet
pulserer et atmosfærisk lys, der får din musik til at se bedre ud end
nogensinde før. Hertil kommer hele seks førsteklasses 1,5” diskant/
mellemtone-enheder, som bakkes op af en kraftfuld 4,5” subwoofer.
Lyden stråler i 360 grader, så dette bliver hjemmets nye midtpunkt for
musiknydelse. Endnu bedre bliver det med den trådløse Dual Sound
funktion, som gør det let at forbinde to Aura Studio 2 højttalere eller
integrere en række andre Harman Kardon-produkter.
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Fantastisk lydoplevelse

Specifikationer

Harman Kardon’s egen stereo-udvidende DSP-teknologi giver dig
førsteklasses og fuldt optimeret lyd.

•	Strømforsyning: 19 V DC, 3 A

Stemnings-lys

•	Enheder: 4,5" (112 mm) for bas, 6 x 1,5" (40 mm) for diskant

En hvid glød fra centrum, og en ring af animerede LED-lys, får din
lyd til at fremstå smukkere end nogensinde.

•	Forstærkereffekt: 1 x 30 W + 2 x 15 W

Ikonisk design

•	Signal til støj-forhold: 80 dB ved 30 W (bas), 80 dB ved 15 W

•	Strømforbrug: 57 W maksimum, <0,5 W øko-standbytilstand

•	Frekvensområde: 50 Hz - 20 kHz
(diskant)

Designet fra SoundSticks er videreudviklet, så det løfter og lyser
op i enhver indretning. Virker perfekt med din Mac, iPhone og
andre smart-enheder.

•	Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2,402 – 2,480 GHz

Trådløs Dual Sound

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

•	Bluetooth-sendeeffekt: Maks. 10 dBm

Det er let at forbinde to Aura Studio 2 højttalere - eller udbygge
med et væld af andre Harman Kardon-produkter.

Hvad er der i æsken
1 stk. Aura Studio 2 højttaler
1 stk. lynguide
1 stk. lokalt eller lokale strømkabler
1 stk. sikkerheds- og garantiark
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