AURA STUDIO 2

LANGATON KAIUTIN TUNNELMAVALAISTUKSELLA

Visuaalisesti upea ääni
Ikonisesti muotoiltu ja tunnelmavalaistuksella varustettu Aura Studio
2 on helppokäyttöinen kaiutin, jolla voit suoratoistaa korkealaatuista
Bluetooth-audiota. Se tarjoaa suorituskykyä, jota sinulla on lupa
odottaa Harman Kardon tuotteelta. Eloisa tunnelmavalo, joka
hehkuu ylös keskiturbiinista kiiltäväsävyisen kuvun ympäröimänä
saa sinut kokemaan uudenlaisen musiikkielämyksen. Kun tähän vielä
lisätään 6 korkealuokkaista 1.5” ylä/keskialueen kaiutinta ja tehokas
4.5” bassokartio, jotka toistavat 360-asteen ympärisäteilevää ääntä,
tuloksena on äänentoiston keskipiste missä tahansa kodissa. Järjestelmää
voidaan helposti laajentaa käyttäen Wireless Dual Sound -ominaisuutta,
jolla voidaan kätevästi liittää yhteen kaksi Aura Studio 2 -kaiutinta tai
muodostaa kokonaisuus muiden Harman Kardon tuotteiden kanssa.
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Poikkeuksellinen äänikokemus

Tekniset tiedot

Harman Kardonin stereota laajentava DSP- teknologia tuottaa
erinomaista, täysin optimoitua ääntä.

•	Virransyöttö: 19VDC, 3A

Tunnelmavalaistus

•	Kaiutinelementit: 4.5" (112mm) basso, 6 x 1.5" (40mm)

Ääni näyttää kauniilta kiitos keskiturbiinista hehkuvan valkoisen
tunnelmavalon sekä eloisan LED keskirenkaan.

Ikoninen muotoilu
Kehittynyt SoundSticks-muotoilu lisää minkä tahansa sisustuksen
tasokkuutta integroituen samalla saumattomasti Mac, iPhone ja
muiden älylaitteitesi kanssa.

Langaton Dual Sound
Liitä kätevästi yhteen kaksi Aura Studio 2 -kaiutinta tai muodosta
kokonaisuus muiden Harman Kardon -tuotteiden kanssa.

•	Virrankulutus: Enintään 57W, <0.5W eko-valmiustilassa
diskantti

•	Vahvistinteho: 1 x 30W + 2 x 15W
•	Taajuusvaste: 50Hz – 20kHz
•	Signaali-kohinasuhde: 80dB @ 30W (basso), 80dB @15W
(diskantti)

•	Bluetooth lähettimen taajuusalue: 2.402 – 2.480GHz
•	Bluetooth lähetysteho: Enint. 10dBm
•	Bluetooth lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Pakkauksen sisältö
1 x Aura Studio 2 kaiutin
1 x pika-aloitusopas
1 x maakohtainen virtajohto
1 x turvallisuus- ja takuutiedot
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