
ESQUIRE MINI
LANGATON KANNETTAVA KAIUTIN JA KOKOUSJÄRJESTELMÄ

Tyylikäs, hienostunut ja kannettavaksi suunniteltu.
Harman Kardon Esquire Mini on rohkea, viimeisimmän teknologian 
mukainen ratkaisu, joka ylittää ammatikseen matkustavan kaikki 
tarpeet. Yksityiskohtiin on kiinnitetty runsaasti huomiota - ensiluokkaisten 
materiaalien kokoonpanosta mestarikäsityötaidoilla luotuun moderniin 
kaupunkityylittelyyn ylevässä kompaktissa rakenteessa. Täysin kannettava 
ja langaton kaiutin tarjoaa luokkansa parhaan äänen tehokkailla 
kaksoiselementeillä ja viritetyllä bassoportilla. Esquire Minissä on myös 
Bluetooth®-ominaisuus, jolla voit striimata musiikkia suosikkilaitteillasi. 
Tämä on äänityylisi pakollinen lisävaruste. 

Se toimii myös kokouspuhelinjärjestelmänä, jossa on dual-mikrofoni 
ja kaikua vaimentava häiriönpoistotekniikka. Lisäksi siinä on USB-portti 
suosikkilaitteidesi lataamiseksi. 8-tuntinen ladattava litiumioniparisto 
takaa jatkuvan toiminnan tien päällä. Sen edustava ja katseita kääntävä 
ulkonäkö tulkitaan korvaamattomaksi matkakumppaniksi työtä tai 
huvia varten. Tämä on oiva esimerkki Harman Kardonin muotoilusta, 
jonka avulla nostat imagoasi ja lisäät hienostuneisuutta musiikkiisi.

Avainominaisuudet
  Kehittynyt käsityötaito määritti uudelleen eleganssin ja tehon  

all-in-one -kaiuttimeen

  Ultraohut kaiutin vie musiikkisi kaikkialle

  Ladattava akku 8-tunnin toistoajalla ja USB ulkoisten laitteiden 
latausta varten

  Langaton Bluetooth® -stereotoisto

  Monipuolinen dual-mikrofonijärjestelmä, jossa on kaikua ja kohinaa 
vaimentava häirönpoistoteknologia



ESQUIRE MINI
LANGATON KANNETTAVA KAIUTIN JA KOKOUSJÄRJESTELMÄ

Tekniset tiedot
•	 Elementit: 2 × 27mm

•	 Nimellisteho:	2	×	4W

•		Taajuusvaste:	180Hz~20kHz

•	 Signaali/kohina:	80dB

•	 Pariston	tyyppi:	Lithium	polymer	(3.7V,	2000mAh)

•	 Micro	USB	latausvirta:	5V,	1.0A

•	 USB	Latausvirta:	5V,	1.0A

•		Tuloliitännät:	Bluetooth®, Aux-in

•	 Musiikintoistoaika:	Jopa	8	tuntia 
	 (vaihtelee	äänenvoimakkuuden	ja	audiosisällön	mukaan)

•	 Pariston	latausaika:	3	-	5	tuntia	 
	 (vaihtelee	latausvirran	mukaan)

•	 Mitat	(L	×	S	×	K):	140mm	×	24mm	×	75.4mm

•	 Paino:	238g

•	 Bluetooth®-lähettimen	taajuusalue:	2.402GHz~2.480GHz

•	 Bluetooth®-lähetysteho:	0~4dBm

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

Kehittynyt käsityötaito määritti uudelleen 
eleganssin ja tehon all-in-one -kaiuttimeen
Aito nahka, harjattu alumiini ja keramiikkasidokset luovat 
kannettavan mestariteoksen, joka on tehokas ja tarjoaa tarkan 
äänen hienoimmillaan - muiden laitteiden kanssa toimiva 
lisävaruste, joka puhuu puolestaan - melko kirjaimellisesti.

Ultraohut kaiutin vie musiikkisi kaikkialle
Harman Kardon Esquire Mini on rakennettu ohueksi ja 
kestäväksi. Se kulkee helposti mukanasi minne ikinä menetkin. 
Sen kompakti muotoilu ja ensiluokkaiset materiaalit -aito 
nahka, alumiiniviimeistely ja naarmuuntumaton, keraamisesti 
pinnoitettu ritilä – saavat sinut tuntemaan olevasi  
laadukkaassa seurassa. 

Ladattava akku 8-tunnin toistoajalla ja USB 
ulkoisten laitteiden latausta varten
Kun käytät laitetta langattomasti, sen käyttömukavuus 
korostuu, kun laite ei ole kytkettynä sähköverkkoon. 
Esquire Mini -kaiuttimen sisäänrakennettu litiumioniakku 
pystyy toistamaan musiikkia langattomasti jopa 8 tuntia ja 
mahdollistaa suosikkilaitteidesi lataamisen kätevän  
USB-portin kautta.

Langaton Bluetooth®-stereotoisto
Pysy	yhteydessä	suosikkilaitteisiisi	helposti	yksinkertaisen	
Bluetooth®-stereomusiikkitoiston avulla. Kuuntele musiikkiasi 
asiantuntevalla tarkkuudella - vastaa puheluun - ja palaa 
takaisin kuunteluun langattoman teknologian ansiosta. 

Monipuolinen dual-mikrofonikokousjärjestelmä, 
jossa on kaikua ja kohinaa vaimentava 
häiriönpoistotekniikka
Esquire Minin ansiosta pysyt yhteydessä kaikkien ystäviesi 
kanssa ikään kuin kaikki olisivat samassa huoneessa.  
Sen hoikkaan rakenteeseen on sisällytetty huipputason ääni 
sekä kaikua ja kohinaa vaimentava häriönpoistotekniikka.  
Sen ladattava akku takaa jopa 8 tunnin toiminnan, kun joudut 
teleneuvotteluun paikassa, jossa ei ole verkkosähköä saatavilla.

Mitä pakkaus sisältää?
1	Harman	Kardon	Esquire	Mini	langaton	kaiutin
1	Harman	Kardon	USB-mikrokaapeli
1	turvallisuustiedote
1	pikaopas
1	nahkaremmi
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