
Stimuler sansene med overlegen stereolyd og et 
kunstnerisk, industrielt design.
La deg oppsluke av livets rytme med uovertruffen akustisk presisjon. 
Harman Kardon Onyx Studio 7 er elegant utformet og utstyrt med 
doble diskanthøyttalere for å gi en vakker stereoopplevelse, og har 
et smidig, bærbart håndtak av anodisert aluminium. Med 8 timers 
batteri kan du bevege deg hvor enn musikken fører deg. Lytt til 
favorittspillelistene dine eller koble til to Onyx Studio 7-høyttalere for å 
skape det perfekte lydbildet til enhver anledning.
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BÆRBAR BLUETOOTH-STEREOHØYTTALER



Fremragende stereolyd
Ved å legg til to diskanthøyttalere i den nyeste utgaven av Harman 
Kardons kjente, bærbare høyttalere, skaper Onyx 7 et rikt og oppslukende 
lydbilde som strekker seg i flere retninger.

Elegant design
Med en utforming av førsteklasses materialer, blender Onyx 7 seg enkelt 
inn i hjemmet og livet ditt. Det smidige, anodiserte aluminiumshåndtaket 
fungerer også som en solid base for enklere bærbarhet.

Trådløs Bluetooth-avspilling
Fordoble musikkmulighetene dine ved å pare spillelister fra to trådløse 
Bluetooth-enheter med en bærbar Onyx 7-høyttaler for å få kraftigere 
lyd.

8 timers spilletid
Med 8 timers batteri er det ingen ledning som holder deg fast. Opplev 
musikkens frihet i farta. 

Trådløs Dual Sound
Koble til to Harman Kardon Onyx Studio 7-høyttalere trådløst for en 
forbedret lydopplevelse.

Hva inneholder boksen?
Onyx Studio 7
Strømadapter
Trykkmaterialer

Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
•  Modellnr.: ONYX STUDIO 7
•  Høyttalerelementer: Basshøyttaler 1 x 120 mm,  

diskanthøyttaler 2 x 25 mm
•  Nominell utgangseffekt: 50 W RMS
•  Strømforsyning: 19 V / 2 A
•  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: 4.2
•  Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
•  Bluetooth®-senders frekvensområde: 2400 MHz – 2480 MHz
•  Bluetooth®-senderstyrke: ≤ 9 dBm (EIRP)
•  Bluetooth®-senders modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensjoner
•  Mål (B x H x D): 268,0 x 302,5 x 159,5 mm
•  Vekt: 3,295 kg
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