
Mestarityön ja suorituskyvyn yhdistelmä.
Kannettava Harman Kardon Esquire 2 Bluetooth-kautin on ensiluokkaisilla 
materiaaleilla toteutettu mestarityön ja suorituskyvyn yhdistelmä, joka 
on suunniteltu täyttämään työkseen liikkuvan ammattilaisen tarpeet. 
Esquire 2 tarjoaa täyteläistä ja korkealuokkaista äänentoistoa hyödyntämällä 
neljää ammattimaisesti viritettyä kaiutinelementtiä. Sen ladattava akku 
mahdollistaa jopa 8 tuntia toistoaikaa ja USB-latausliitäntä varmistaa, että 
työkseen liikkuvilta ammattilaisilta ei lopu virta kesken. Esquire 2 sisältää 
myös verrattoman neuvottelujärjestelmän; yhtenäinen alumiinirunko kätkee 
sisäänsä nelimikrofonisen neuvottelujärjestelmän, jossa on kohinaa ja kaikua 
vaimentava VoiceLogic-teknologia 360-asteisella mikrofonisuuntakuviolla 
kristallin kirkkaita neuvottelukokemuksia varten – jopa kaikkein meluisimmissa 
paikoissa. Kompaktin muotoilunsa ja kevyen rakenteensa ansiosta Esquire 2 
sujahtaa vaivattomasti salkkuun tai käsilaukkuun, mutta se saa myös 
osakseen ansaittua huomiota ollessaan asetettuna keskeiselle sijaintipaikalle 
neuvottelutilassa.
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Langaton Bluetooth-suoratoisto
Voit liittää langattomasti jopa 2 älypuhelinta tai taulutietokonetta 
kaiuttimeen ja vuorotellen kuunnella täyteläistä, korkeatasoista 
musiikkia.

3200mAh ladattava akku
Sisään rakennettu litiumioniakku tarjoaa jopa 8 tuntia toistoaikaa 
ja lataa laitteet USB-portin välityksellä.

Nelimikrofoninen neuvottelujärjestelmä
Kaikua ja kohinaa vaimentava Harman VoiceLogic-teknologia 
tarjoaa 360-asteisen mikrofonisuuntakuvion kristallin kirkkaita 
neuvottelupuheluita varten.

Edistyksellistä ammattitaitoa
Edistyksellistä ammattitaitoa, uudelleen määriteltyä eleganssia ja 
suorituskykyä “all-in-one”-kaiuttimessa.

Pakkauksen sisältö
1 x Esquire 2

1 x Mikro-USB-johto

1 x Pika-aloitusopas

1 x Turvallisuustiedote
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Tekniset tiedot
• Bluetooth versio: 4.1

• Tuki: A2DP v1.3; AVRCP v1.5; HFP v1.6; HSP v1.2

• Kaiutinelementti: 4 x 32mm

• Nimellisteho: 2 x 8W

• Taajuusvaste: 75Hz ~20kHz

• Signaali-kohinasuhde: >80dB

• USB-lataus: Max. 5V 1A

• Akkutyyppi: Litiumpolymeeri (3,7V 3200 mAh)

• Musiikin toistoaika: jopa 8 h (vaihtelee äänenvoimakkuuden 
tason ja audiosisällön pohjalta)

• Akun latausaika: 3,5 - 5,5 tuntia 
(määräytyy latausvirran mukaan 5V 2A)

• Bluetooth-lähettimen taajuusalue 2.402GHz~2.480GHz

• Bluetooth-lähettimen teho: 0~4dBm

• Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, 8DPSK, π/4 DQPSK

• Mitat (L x S x K): 190 x 34 x 130 mm

• Paino: 599 g
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