ONYX STUDIO 5
CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM BLUETOOTH

Design único para um som superior.
O design exclusivo e avançado da Harman Kardon Onyx Studio 5
se expressa em sua forma arredondada única, capa em tecido de
alta qualidade para o revestimento da caixa de som e uma alça de
alumínio integrada para facilitar o transporte. Projetada para oferecer o
melhor som e ser a caixa de som Bluetooth portátil mais completa de
sua categoria, o Onyx Studio 5 oferece 8 horas de reprodução e som
estéreo sem fio. Duas caixas de som Harman Kardon Onyx Studio 5
podem ser conectadas por transmissão sem fio para elevar sua
experiência musical. Com cuidadosa atenção a cada detalhe, a
Onyx Studio 5 é uma peça de design única para qualquer residência.

Características
	
Transmissão sem fio via Bluetooth
	
Oito horas de reprodução
	
Dual Sound sem fios
	
Materiais Premium
	
Alça de alumínio integrada

ONYX STUDIO 5
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

• Transdutores: Woofer 1 x 120 mm, tweeter 1 x 25 mm

Bateria recarregável que permite até 8 horas de reprodução.

• Potência nominal: 1 x 50 W RMS Bi-amp (modo CA)

Dual Sound sem fios
Conecte duas caixas de som Harman Kardon Onyx Studio 5 sem
fio para elevar ainda mais sua experiência musical.

• Padrões suportados: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

• Resposta de frequência: 50 Hz a 20 kHz (-6 dB)
• Relação sinal-ruído: 80 dB ponderado em A

Materiais Premium

• Fonte de alimentação: 19 V a 2 A

Produzida em acabamento único de alumínio e tecido para
garantir uma presença realmente elegante.

• Tipo de bateria: 3,635 V/3283 mAh, íon de lítio

Alça de alumínio integrada

• Tempo de carga da bateria: 5 horas

A alça de alumínio integrada facilita o transporte.

• T empo de reprodução: Até 8 horas, dependendo do volume
e do tipo de música

Conteúdo da caixa:
1 x Harman Kardon Onyx Studio 5

• Potência do transmissor Bluetooth: 0 a 9 dBm

1 x Adaptador de alimentação

• Frequência do transmissor Bluetooth: 2.402 a 2.480 MHz

1 x Guia de início rápido
1 x Ficha de segurança
1 x Cartão de Garantia

• Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, π /4 DQPSK, 8DPSK
• Dimensões (A x L x P): 284mm x 291mm x 128mm
• Peso: 2980 g
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