
Ylivoimainen äänentoisto tulee yhdessä aidosti 
langattomien kuulokkeiden kanssa, jotka on 
suunniteltu ylentämään matkustuskokemuksen 
tasoa.
Harman Kardon Soho Wireless -kuulokkeiden rakenne on kannettava ja 
kevyt. Niiden tyylikäs ja käytännöllinen muotoilu tarjoaa parasta mahdollista 
langatonta äänentoistoa. 30 mm elementtien ja tehokkaiden neo-muuntimien 
välittämä hienostunut ääni toteuttaa Harman Kardonin lupauksen johtavasta 
äänenlaadusta. Sen kätevä rakenne ja tyylikäs ulkoasu kertovat ensiluokkaisen 
ammattimaisesta suunnittelusta ja valmistuksesta. 

Bluetooth®-tekniikka ja NFC mahdollistavat parhaan teknologian laiteparin 
muodostamiselle useiden laitteiden kanssa ja tarjoavat langattoman 
vapauden. Tähän lisätään korvakuppiin integroitujen kosketusherkkien 
säätimien nerokkuus, joka yksinkertaistaa käyttöä ja tekee kuulokkeista 
entistä käytännöllisemmät. Tehokkaat, tarkat ja tyylikkäät Harman Kardon  Soho 
Wireless -kuulokkeet mahdollistavat hienostuneen äänen ottamisen mukaasi.

Avainominaisuudet
 Bluetooth®-liitettävyys

 Korvakuppiin integroidut kosketussäätimet

 30mm kuuloke-elementit ja neo-muuntimet

 Tyylikäs, katseet kääntävä muotoilu

 Ainutlaatuinen taittomekanismi

 Värivaihtoehdot:

SOHO WIRELESS
ENSILUOKKAISET ON-EAR-KUULOKKEET YKSINKERTAISELLA BLUETOOTH®-YHDISTETTÄVYYDELLÄ.



SOHO WIRELESS
ENSILUOKKAISET ON-EAR-KUULOKKEET YKSINKERTAISELLA BLUETOOTH®-YHDISTETTÄVYYDELLÄ.

Bluetooth®-yhteensopiva yhdistettävyys NFC:n 
kanssa tarjoaa 100-prosenttisen itsenäisyyden, 
yhteensopivuuden ja liikkumavapauden.
Tämän päivän langaton tietojen jako ja tiedot säilyttävä tietojen 
vaihto on virtaviivaistettu ja yksinkertaistettu Bluetooth®-
yhteensopivalla yhdistettävyydellä NFC:n, aptX:n ja AAC-koodauksen 
avulla useiden laitteiden kanssa. Kätevä ohituskaapeli mahdollistaa 
kuuntelun jatkumisen, vaikka akkuvirta laskisi. Toimitukseen kuuluvan 
USB-kaapelin kanssa voit ladata laitetta tarvittaessa.

Korvakuppiin integroidut helppokäyttöiset 
kosketussäätimet.
Välitön etätoimintojen käyttö on yhtä lähellä kuin korvakuppiin 
integroidut säätimet, joita voit käyttää pelkällä kosketuksella - 
äärimmäisen yksinkertaistettu säätö ja täydellinen käyttömukavuus.

30 mm elementit ja neo-muuntimet tarjoavat 
hienostuneen äänenlaadun kaikilla taajuuksilla.
Voit luottaa siihen, että Harman Kardon tarjoaa poikkeuksellista 
akustista tarkkuutta kaikkine yksityiskohtineen, joka vastaa sen 
tuotteiden edistyksellistä toimivuutta ja tyyliä. 

Tyylikkäässä ja huomiota herättävässä designissa 
yhdistyvät ensiluokkainen tikattu nahka, 
ruostumaton teräsrunko liukusäätöineen.
Näissä kuulokkeissa on käytetty vain hienointa käsityötaitoa ja 
ylivoimaisia materiaaleja. Paitsi, että ne parantavat äänenlaadun tasoa 
ja laitteen käytettävyyttä, ne saavat sinut näyttämään yhtä hyvältä 
kuin sinusta tuntuu.

Ne mahtuvat näppärään kantopussiin ainutlaatuisen 
litteäksi taitettavan rakenteensa ansiosta ja kulkevat 
turvallisesti mukanasi.
Liikkuvassa elämäntyylissäkin täytyy välillä levätä, jolloin voit taittaa 
Soho Wireless -kuulokkeesi litteäksi kätevään kantopussiin ja kuljettaa 
niitä turvallisesti. 

Mitä pakkaus sisältää?
� 1 Harman Kardon Soho Wireless -kuulokkeet

� 1 kantopussi

� 1,2 m ohituskaapeli 

� 1 m USB-latauskaapeli

Tekniset tiedot
Tyyppi : Ensiluokkaiset on-ear -kuulokkeet   
  Bluetooth®-yhdistettävyydellä
Taajuusvaste : 20 Hz < 20 kHz
Impedanssi : 32 ohmia
Tehonkesto : 30 mW
Herkkyys : 100 dB@1 kHz/1 mW
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