
Sofistikert design. Fengslende 
Bluetooth-lyd.
Kardon FLY BT-hodetelefonene fra Harman er vakkert utformet fra 

luksuriøse materialer og er en perfekt følgesvenn for en aktiv livsstil 

og blander praktfull lyd med sofistikert design. Disse lette Hi-Fi-

hodetelefonene er den perfekte følgesvennen for din aktive livsstil 

– motstandsdyktige mot svette og vann, IPX5-klassifiserte. De lades 

raskt og har opptil 8 timers avspillingstid og sammenkobles enkelt 

sammen med smarttelefonen din for anrop og adgang til talestyrt 

assistent via handsfree. De er komfortable selv for lange lytteøkter og 

har fornuftige men stilfulle funksjoner inkludert ledninger i krøllfritt 

stoff, magnetiske ørepropper, silikon i tre størrelser og detaljer i 

anodisert aluminium.

Funksjoner
 Praktfull lyd fra Harman Kardon

 Musikken din, uten avbrytelser

 Handsfree-hjelp

 Smekker sammen

 Ikke mer krøll

 Sikkerhet først

 Fungerer med de fleste talestyrte assistenter

FLY BT
IN-EAR-HODETELEFONER MED BLUETOOTH-TILKOBLING



Praktfull lyd fra Harman Kardon
Optimert for reise, og med 8,6 mm drivere leverer hodetelefonene 
Harman Kardon FLY BT førsteklasses, fyldig lyd når du er på farten. 
Nyt favorittmusikken din, uansett hvor dagen tar deg.

Musikken din, uten avbrytelser
Med opptil 8 timers avspillingstid fra en enkelt hurtiglading 
gir hodetelefonene Harman Kardon FLY BT deg en lang 
lytteopplevelse i HiFi, hele dagen.

Handsfree-hjelp
Hold kontakten med venner, familie og forretningspartnere 
ved hjelp av anrop med handsfree. Bare trykk på mikrofonens 
fjernkontroll med tre knapper for å komme i gang. Når du trenger 
litt hjelp, kan du også få direkte adgang til smartenhetens 
talestyrte assistent.

Smekker sammen
Ha hodetelefonene rundt halsen når de ikke er i bruk. De 
magnetiske øreproppene smekker sammen, slik at du ikke mister 
dem når ørene dine får en hvil. 

Ikke mer krøll
Frigjør deg fra irriterende sammenviklede ledninger. Ledningene 
er i stoff av høy kvalitet og er både komfortable og krøllresistente. 
Dermed kan du bruke mer tid til å lytte til musikken din, og 
mindre tid til å løse floker.

Sikkerhet først
Enten du er på ferie, treningsstudio eller i møte – da med deg 
Harman Kardon FLY BT-hodetelefonene dine overalt. Den 
kompakte myke lagringsposen sørger for at de beskyttes når de 
ikke er i bruk.

Fungerer med de fleste talestyrte assistenter
Trenger du hjelp? Bare spør Harman Kardon FLY BT-
hodetelefonene fungerer med smarttelefonens innebygde 
talestyrte assistent, slik at du har assistanse tilgjengelig uansett 
hvor og når du trenger det.

www.harmankardon.com

Hva inneholder boksen?
Harman Kardon FLY BT
bæreveske
silikontupper
ladekabel
1 x Garanti / Advarsel (W / !)
1 x QSG / Sikkerhetsark (S / i) 

Tekniske spesifikasjoner
•  Driverstørrelse: 8,6 mm

•  Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz

•  Sensitivitet : 94 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW

•  Maksimal SPL: 94 dB

•  Mikrofonfølsomhet: -20 dBV @ 1 kHz / Pa

•  Impedans: 32 ohm

•  Bluetooth-senderens effekt: 0-4 dBm

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

•  Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz

•  Bluetooth-profilversjon: HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.2, 
AVRCP V1.4

•  Bluetooth-versjon: 4.1

•  Batteritype: Polymer Li-ion-batteri (3,7 V, 110 mAh)

•  Strømforsyning: 5 V, 1 A

•  Ladetid: 2 timer

•  Musikkavspillingstid med BT på: opptil 8 timer

•  Vekt: 17,1 g
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