
Overlegen lyd og stil laget for å bevege deg – og 
bevege seg sammen med deg.
Harman Kardons ikoniske design møter overlegen funksjonalitet i 
denne høytytende, funksjonsrike, portable Bluetooth-høyttaleren: 
Harman Kardon Go + Play . Den fyller rommet med et fullt spektrum 
av lyd, som drives av dens fire drivere. Takket være oppladbart batteri 
kan du kose deg med opptil 8 timer spilletid og lade smarttelefon 
og nettbrett via USB. Trådløs tilkobling av to Harman Kardon trådløse 
Dual Sound-aktiverte høyttalere for å gjøre musikkopplevelsen enda 
bedre. Go + Play  er også laget av førsteklasses materialer – håndtak i 
rustfritt stål og stoffdekselet gir et stilig innskudd i hjemmet ditt eller 
når du er i farten. 
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Trådløs Bluetooth-strømming
Strøm musikk trådløst via Bluetooth og kos deg med lyd som 
fyller hele rommet. Koble til opptil 2 smartenheter samtidig og 
bytt på å velge musikk.

Oppladbart batteri
Innebygd oppladbart Li-ion batteri gir opptil 8 timers spilletid 
og lader telefonen og nettbrettet via USB-porten.

Konferansesystem med dobbel mikrofon
Harmans teknologi  for støydemping og ekkokansellering gir 
krystallklare konferansesamtaler.

Trådløs Dual Sound
Trådløs tilkobling av to Harman Kardon trådløse Dual Sound-
aktiverte høyttalere for å gjøre musikkopplevelsen enda bedre.

Førsteklasses materialer
Tekstiloverflate og håndtak i rustfritt stål tar seg godt ut i 
hjemmet og er stilig når du er i farta. 

Hva inneholder boksen?
1x Harman Kardon Go + Play  

1x strømkabel 

1x Hurtigstartveiledning

1x Sikkerhetsark

1x Garantikort

Tekniske spesifikasjoner
•  Bluetooth-versjon: 4.1

•  Støtter: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6

•  Høyttalerelementer: 2x basser (90 mm), 2x diskanter (20 mm)

•  Nominell effekt: 4x25W (AC-modus)

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

•  Signal/støyforhold: 80 dB A-vektet

•  Batteritype: 22.2Wh oppladbart batteri

•  Spenningsforsyning: 19 V 3 A

•  USB-utgang: 5 V / 2,1 A, (5 V / 0,5 A når man spiller musikk)

•  Musikkavspillings tid: opp til 8 timer (varierer med lydnivå i 
innhold)

•  Batteriladetid: 3 timer

•  Dimensjoner (B x D x H): 417,50 mm x 181,50 mm x 211,50 mm

•  Vekt: 3433 g

•  Frekvensområde for Bluetooth® -sender: 2402 MHz  
til 2480 MHz 

•  Bluetooth®-senderstyrke: 0 til 9 dBm

•  Modulasjon for Bluetooth®-sender: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
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