F LY A N C

TRÅDLØSE NC HODETELEFONER OVER ØRET

Trådløs frihet. Kraften av aktiv støydemping.
La deg synke helt inn i luksuriøs lyd – uten distraksjoner. Harman Kardon
FLY ANC hodetelefoners avanserte aktive støydempende teknologi lar
deg bli ett med musikken din. Disse vakkert utførte hodetelefonene
til å ha over øret leverer opp til 20 timer uforstyrret lytting, eller opp
til 30 timer med støydempingen avslått. Minimer virkningen av
forstyrrelser ved sømløst å skifte mellom separate enheter ved hjelp
av flerpunktsforbindelse. Hold styr på alt sammen med innebygd
Google-assistent og Amazon Alexa, og for det aller siste innen luksuriøs
lyd, kan du fullstendig egendefinere lydopplevelsen gjennom appen
Harman Kardon Headphones.
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Harman Kardon Signaturlyd
Harman Kardon FLY ANC hodetelefoner er optimert for reise har
40 mm drivere og leverer suveren, rik lyd når du er på farten. Nyt
vakker musikk uansett hvor du er i løpet av dagen.

Suveren komfort og utforming
Harman Kardon FLY ANC er skapt av raffinerte materialer og
holder komfortabelt om ørene dine. De sofistikerte detaljene
inkluderer hodebånd av lær og øreklokker av aluminium for stil,
komfort og varighet.

Utforsk mer med appen Harman Kardon
Headphones
Forsterk lytteropplevelsen med appen Harman Kardon Headphones.
Nyt egendefinert lyd ved å justere de forskjellige equalizerinnstillingene slik du vil ha dem, og velg stemmeassistent, enten
Google-assistent eller Amazon Alexa. La ørene dine gjøre resten.

Hva inneholder boksen?
Harman Kardon FLY ANC
Bæreveske

Innebygd Google-assistent og Amazon Alexa

Fly-adapter

En enkel berøring av øreproppen aktiverer den
stemmeassistenten du foretrekker. Få svar, spill musikk og
håndter daglige utfordringer, rett og slett ved bruk av stemmen.

Audiokabel

Null distraksjoner
Steng ute alt som kan komme mellom deg og din glede over
musikken. Harman Kardon FLY ANC hodetelefonenes avanserte
teknologi for støydemping betyr at du hører mer av det du
ønsker og mindre av det du ikke ønsker.

Lynrask lading
Med 20 timers batteritid og bare 15 minutter lading nødvendig
for 2,5 timers spilletid, sikrer Harman Kardon FLY ANC
hodetelefoner produktivitet og mindre nedetid uten musikk.

Admininistrer tilkoblingene enkelt
Med Harman Kardon FLY ANC hodetelefoners
flerpunktsforbindelse kan du sømløst skifte mellom enheter.
Klikk deg enkelt fra en film til et anrop og tilbake igjen.

Kraftfulle alternativer
Løst batteri? Bare plugg den avtagbare audiokabelen
inn i Harman Kardon FLY ANC for å fortsette å lytte med
støydempingen avslått. Bruk den samme kabelen som en
adapter under flyvning, og få gleden av film eller musikkanaler
med den luksuriøse, egendefinerte lyden du er vant til.

Trygg og sikker
Harman Kardon FLY ANC hodetelefoner er det perfekte følget
for aktive profesjonelle, som krever utsøkt lyd som konstant
reisefølge. Den medfølgende reisevesken med harde sider sikrer
at hodetelefonene er beskyttet uansett hvor du drar.

Ladekabel
1 x garanti / advarsel (W / !)
1 x QSG / sikkerhetsark (S / i)

Tekniske spesifikasjoner
•	Driverstørrelse: 40 mm
•	Frekvensrespons (Trådløs): 16 Hz – 22 kHz
•	Frekvensrespons (Aux-inn) 16 Hz – 22 kHz
•	Følsomhet: 100 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW
•	Maks. inngangseffekt: 30 mW
•	Mikrofonfølsomhet: -21 dBV ved 1 kHz / Pa
•	Impedans: 32 ohm
•	Bluetooth-senderens effekt: < 8 dBm
•	Bluetooth-overført modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
•	Bluetooth-frekvens: 2402 GHZ – 2480 GHZ
•	Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
•	Bluetooth-versjon: 4.2
•	Batteritype: Litium-ion polymerbatteri (3,7 V / 700 mah)
•	Strømforsyning: 5 V, 1 A
•	Ladetid: < 2 timer
•	Musikkspilletid med BT på og ANC på: 20 timer
•	Musikkspilletid med BT på og ANC av: 30 timer
•	Produktets nettovekt: 281 g (kun enheten uten kabel)
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