ONYX STUDIO 4

CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM BLUETOOTH

Design elegante, cheio de recursos e desempenho
de som superior.
Oferecendo o equilíbrio perfeito entre som excelente, visual icônico
e materiais premium, o Onyx Studio 4 é a tradução ideal do áudio
que preenche o ambiente. Projetado para ser a melhor caixa de
som portátil com Bluetooth de sua categoria, o Onyx Studio 4
oferece conexões para dois dispositivos, oito horas de reprodução e
Harman Kardon Connect+, que permite que você conecte mais de 100
caixas de som com a mesma característica com o pressionar de um
botão. Além de todos os recursos oferecidos, o Onyx Studio 4 ainda
apresenta um microfone integrado com Voicelogic, cancelamento
de ecos e ruídos para garantir sons extremamente nítidos nas
conferências.

Características
Transmissão sem fio via Bluetooth
Oito horas de reprodução
HK Connect+
Sistema de Conferência com Microfone Integrado
Integração de Voz
Materiais Premium

ONYX STUDIO 4

CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM BLUETOOTH

Transmissão sem fio via Bluetooth

Especificações técnicas:

Transmita música sem fio através de Bluetooth para curtir um
som que preenche todo o ambiente. Conecte até 2 dispositivos
smart ao mesmo tempo e alterne-os para tocar música.

• Versão Bluetooth: 4.2

Oito horas de reprodução

• Suporte: A2DP 1,3, AVRCP 1,6, HFP 1,6
• Transdutores: 2 woofers de 75 mm, 2 tweeters de 20 mm

Bateria recarregável, que permite até oito horas de reprodução.

• Potência nominal: 4 x 15W (modo CA); 4 x 7,5W
(modo bateria)

HK Connect+

• Resposta de frequência: 50Hz - 20kHz (-6dB)

Amplifique sua experiência sonora conectando mais de 100
caixas de som sem fio HK Connect+ habilitadas.

• Relação sinal/ ruído: 80 dB (ponderação A)

Sistema de Conferência com Microfone Integrado

• Tipo da bateria: 3,7V/3000mAh íons de lítio

Cancelamento de ecos e ruídos permite sons extremamente
nítidos nas conferências.

• Tempo de carga da bateria: 5 horas

Integração de Voz
Acesse Siri ou Google Now pela sua caixa de som com o simples
pressionar de um botão. Isso pode ser facilmente configurado
através do aplicativo HK Connect.

• Fonte de alimentação: 19V 2A

• Tempo de reprodução de músicas: até oito horas
(varia de acordo com o volume e conteúdo)
• Potência do transmissor Bluetooth: 0 - 9dBm
• Alcance de frequência do transmissor Bluetooth:
2402 MHz – 2480 MHz

Materiais Premium

• Modulação do transmissor Bluetooth:
GFSK, π/ 4 DQPSK, 8DPSK

O tecido e o acabamento de qualidade superior combinados
com o visual icônico complementam qualquer estilo.

• Peso: 2061 g

Conteúdo da caixa
1 x Harman Kardon Onyx Studio 4
1 x Adaptador de alimentação
1 x Guia de início rápido
1 x Ficha de segurança
1 x Cartão de Garantia
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