
Fantastisk lyd, som kan ses
Opgrader dit hjem med den tidløse, ikonisk designede Harman Kardon 

Aura Studio 3, og få fantastisk 360-graders lyd. En imponerende 

Bluetooth-højttaler, der ser lige så godt ud, som den lyder. Stor lyd, der 

fylder hele rummet, kombineres her med stemningsfulde lyseffekter i 

blidt bølgende mønstre, så du oplever din musik på en ny og visuelt 

dynamisk måde. Det kompakte og afrundede design passer perfekt 

ind i indretningen overalt i dit hjem.

Funktioner
 Iøjnefaldende og elegant design

 Enestående 360-graders lyd

 Stemningsfuldt lys

 Trådløs afspilning med Bluetooth

 Elegance overalt
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Iøjnefaldende og elegant design
Kunsten ved smuk lyd. Med afrundet design, førsteklasses 
materialer og stemningsfulde lyseffekter er den ikoniske  
Harman Kardon Aura Studio 3 et moderne kunstværk i din bolig.

Enestående 360-graders lyd
Stil og substans. Harman Kardon Aura Studio 3 højttalere 
udsender enestående lyd i 360 grader. Den kraftfulde subwoofer 
giver ekstra dynamik og en mere fængslende lytteoplevelse.

Stemningsfuldt lys
Nyd hvordan lysets elegante bølgemønstre beriger dit rum 
med en rolig og fredfyldt atmosfære. Hvert sekund bliver en 
bjergtagende sanseoplevelse for både ører og øjne.

Trådløs afspilning med Bluetooth
Afspil musik trådløst via Bluetooth, og nyd en lyd, der fylder hele 
rummet.

Elegance overalt
Placer Harman Kardon Aura Studio 3 hvor som helst i dit hjem. 
Den elegante, kompakte form glider smukt ind i din indretning.

www.harmankardon.com

Hvad er der i æsken
1 x Harman Kardon Aura Studio 3

1 x Strømkabel

1 x Hurtig opstartsvejledning

1 x Sikkerhedsark

1 x Garantikort 

Tekniske specifikationer
•  Bluetooth-version: 4.2

•  Understøttelse: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

•  Enheder: Mellemtone/diskant: 6 x 40 mm;  
Subwoofer: 1 x 130 mm

•  Nominel effekt: 2 x 15W RMS + 1 x 100W RMS

•  Frekvensområde: 45Hz – 20KHz (-6dB)

•  Signal til støj-forhold: 80dB ved 15W (mellemtone/diskant); 
80dB ved 100W (subwoofer)

•  Strømforsyning: 100-240V ~ 50/60Hz

•  Bluetooth-sendeeffekt: 0 – 9dBm

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

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

•  Mål (H x B x D): 283.6 x 232 x 232 (mm) \ 11,2" x 9,1" x 9,1"

•  Vægt: 3.6 kg (7.9lb)
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