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Rik lyd møter stilig design. 
Skap din egen stemning med Harman Kardon Onyx Studio 8. Den er 
både stilig og bærekraftig, og den er laget av resirkulerte materialer 
som kombinerer miljøvennlige valg og vakker design. Bruk det 
elegante, anodiserte aluminiumshåndtaket til å bære den bærbare 
høyttaleren hvor som helst. Når du flytter høyttaleren fra ett rom til 
det andre og slår den på, kalibrerer Onyx Studio 8 seg automatisk for 
å optimalisere lydytelsen. Du kan enkelt bruke Bluetooth til å pare to 
enheter og bytte på å spille favorittmusikken din. Du kan også koble 
to Onyx Studio 8-høyttalere trådløst sammen for en bredere, mer 
detaljert stereolydopplevelse. Enten du er i telefonmøter hele dagen 
med klare, håndfrie samtaler eller slapper av til favorittspillelisten 
din, betyr 8 timers batterilevetid at du aldri går glipp av noe.
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Funksjoner og fordeler
Fremragende lyd
Harman Kardons enestående akustiske konstruksjon leverer rik, romfyllende lyd 
i alle omgivelser, enten du lytter til favorittmusikken din eller foretar krystallklare 
konferansesamtaler.

Elegant design
Med en utforming i førsteklasses materialer passer Onyx Studio 8 elegant inn i 
hjemmet og livet ditt. Det slanke, anodiserte aluminiumshåndtaket, som også 
fungerer som en solid base, betyr at du enkelt kan bære den fra ett rom til et 
annet.

Egenjustering
Nyt perfekt lyd uansett hvor du tar med deg musikken. Når du slår den på 
kalibreres Onyx Studio 8 automatisk til omgivelsene, noe som sikrer best mulig 
lyd uansett hvor du bruker den.

Bluetooth-strømming i opptil 8 timer
Onyx Studio 8 kobles sømløst sammen med enhver Bluetooth-enhet for 
forbedret, ekstraordinær lyd. Siden musikk helst bør deles, kan du bytte 
spillelister med hvem som helst ved å koble to enheter til høyttaleren samtidig. 
Med 8 timers batteritid og ingen strømledning kan du plassere Onyx Studio 8 
hvor som helst og fortsette med musikken.

Miljøvennlige materialer
Onyx Studio 8 er laget av resirkulert plast. Gitterstoffet i høyttaleren er vevd 
av resirkulert polyestergarn, og den papirbaserte emballasjen er laget av FSC-
sertifisert papir og trykket med soyablekk. Sammen reduserer disse valgene 
miljøpåvirkningen.

Øk stereolyden med to høyttalere
Gjør feiringen enda bedre både raskt og enkelt med et bredere, mer detaljert 
lydbilde ved å kombinere to Onyx Studio 8-høyttalere trådløst.

Krystallklare samtaler 

Onyx Studio 8 er utviklet med en innebygd dobbel mikrofon for å registrere 
ekstra klar tale fra større avstand, og hjelper deg med å nyte krystallklare, 

håndfrie samtaler fra praktisk talt hvor som helst i rommet.

Tekniske spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

• Modellnr.: ONYX STUDIO 8

•  Høyttalerelementer: Basshøyttaler 1 x 120 mm, diskanthøyttaler 

2 x 20 mm

• Nominell utgangseffekt: 50 W RMS

• Strømforsyning: 100–240 V AC, ~ 50/60 Hz

• Frekvensrespons: 50 Hz – 20 kHz (-6 dB)

• Signal/støyforhold: > 80 dB

• Batteritype: Li-ion-polymer 11,70 Wh (tilsvarer 3,6 V / 3250 mAh)

• Ladetid for batteri: 5 timer

• Avspillingstid: inntil 8 timer (avhengig av volumnivå og 

lydinnhold)

Trådløs spesifikasjon

• Bluetooth®-versjon: 5.2

• Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

• Bluetooth®-senders frekvensområde: 2400 MHz – 2483,5 MHz

• Bluetooth®-senderstyrke: ≤12 dBm (EIRP)

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

Mål 

• Mål (B x H x D): 312 x 275,8 x 163,8 mm

• Vekt: 3,52 kg

Hva inneholder boksen?

Onyx Studio 8 

Strømkabel 

Trykt materiell
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