
Sonoridade com impacto visual. 
Com seu design clássico, iluminação ambiente e facilidade de uso, 

a Aura Studio 2 recebe streaming Bluetooth e produz o som de 

qualidade impecável que você espera de um produto Harman 

Kardon. Com iluminação ambiente branca e dinâmica gerada na 

turbina central de um gabinete arrojado e colorido, a Aura Studio 2 

produz o som mais bonito que você já viu. Com seis transdutores de 

1,5” de agudos e mid-range e um poderoso subwoofer de 4,5” que 

produz som onidirecional em 360 graus, a Aura Studio 2 se destaca 

em qualquer ambiente. A amplifi cação é facilitada pelo Wireless Dual 

Sound, que permite interligar duas caixas de som Aura Studio 2 ou 

integrar diversos outros produtos Harman Kardon.

Características
 A melhor experiência de som

 Iluminação do ambiente

 Design clássico 

 Wireless Dual Sound

AURA STUDIO 2
CAIXA DE SOM SEM FIOS COM ILUMINAÇÃO AMBIENTE



A melhor experiência de som
A exclusiva tecnologia de propagação de som estéreo por DSP 
da Harman Kardon produz sonoridade premium e perfeitamente 
otimizada.

Iluminação do ambiente
O som fi ca mais bonito com a iluminação ambiente branca da 
turbina central e um anel de LEDs animados no centro.

Design clássico 
O novo design SoundSticks dá mais elegância a qualquer 
ambiente e se integra perfeitamente com qualquer Mac, iPhone e 
outros dispositivos eletrônicos.

Wireless Dual Sound
Interligue duas caixas Aura Studio 2 ou integre-as com diversos 
outros produtos Harman Kardon.

Conteúdo da caixa
1 x Caixa de som Aura Studio 2

1 x Guia de início rápido

1 x Cabo de alimentação próprio para a região

1 x Ficha de Segurança e Garantia

www.harmankardon.com

Especi� cações técnicas:
•  Fonte de alimentação: 19 VDC, 3 A

•  Consumo de energia: 57 W máx., <0,5 W no modo 
eco-standby

•  Transdutores: Woofer de 4,5" (112 mm) e 6 tweeters de 
6 x 1,5" (40 mm)

•  Potência do amplifi cador: 1 x 30 W + 2 x 15 W

• Resposta de frequência: 50 Hz a 20 kHz

•  Relação sinal-ruído: 80 dB a 30 W (woofer), 80 dB a 15 W 
(tweeter)

•  Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth: 2.402 a 
2.480 GHz

•  Potência do transmissor Bluetooth: Máx. 10 dBm

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