
Edistyksellinen muotoilu. 
Mukaansatempaava Bluetooth-äänenlaatu.
Luksusmateriaaleista huolellisesti valmistetuissa Harman Kardon FLY 

BT -kuulokkeissa yhdistyy premium-luokan äänenlaatu ja edistynyt 

muotoilu. Nämä kevyet, IPX5-luokitellut hifi-kuulokkeet kestävät 

sekä veden että hien ja ovat täydellinen kumppani aktiiviselle 

elämäntyylillesi. Ne latautuvat nopeasti, tarjoavat käyttöösi jopa 8 

tuntia soittoaikaa ja muodostavat helposti laiteparin älypuhelimesi 

kanssa hands-free -puheluita ja suosikki-ääniavusteesi käyttöä varten. 

Kuulokkeet pysyvät mukavina pidempienkin kuuntelusessioiden 

ajan ja niiden käytännöllisiin ja tyylikkäisiin ominaisuuksiin kuuluu 

sotkeutumattomat kangaspäällysteiset johdot, magneettiset 

korvanapit, 3 erikokoista korvasovitinta sekä anodisoidut 

alumiinikorostukset.
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Kaunis Harman Kardon -ääni
Harman Kardon FLY BT -kuulokkeissa on 8,6 mm kuuloke-
elementit ja ne on optimoitu matkakäyttöön. Kuulokkeet tarjoavat 
premium-tason täyteläisen äänenlaadun ollessasi liikkeellä. Nauti 
kauniista musiikista mihin ikinä päiväsi sinut viekään.

Musiikkisi, keskeytyksettä
Harman Kardon FLY BT -kuulokkeet tarjoavat jopa 8 tuntia 
kuunteluaikaa yhdellä pikalatauksella ja antavat sinulle koko 
päivän kestävän hifi-kuuntelukokemuksen.

Hands-free -tuki
Vaihda kuulumisia ystävien, perheenjäsenten tai liiketuttavien 
kanssa hands-free -puheluilla. Voit aloittaa helposti napauttamalla 
kolmipainikkeista mikrofonin kaukosäädintä. Kun tarvitset vähän 
apua, voit myös käyttää suoraan älylaitteesi puheavustajaa.

Yhdistä ja pidä tallessa
Säilytä kuulokkeita kaulasi ympärillä kun et käytä niitä. 
Magneettiset korvanapit napsahtavat yhteen, minkä ansiosta ne 
eivät taatusti huku, kun haluat pitää kuuntelutauon. 

Ei johtosotkuja
Hankkiudu eroon ärsyttävistä nappikuulokejohtojen sotkuista. 
Korkealaatuinen kangaspäällysteinen johto on mukava ja 
sotkeutumaton. Voit siis solmujen ratkomisen sijaan kuluttaa aikasi 
kuuntelemalla musiikkiasi.

Turvallinen säilytys
Voit ottaa Harman Kardon FLY BT -kuulokkeesi mukaan lomalle, 
kuntosalille, kokoukseen tai minne ikinä menetkin. Kuulokkeiden 
kompakti ja pehmeä säilytyspussi takaa, että ne pysyvät 
suojattuina.

Toimii suosikki-puheavustajasi kanssa
Tarvitsetko apua? Pyydä sitä. Harman Kardon FLY BT -kuulokkeet 
toimivat yhteistyössä älypuhelimesi puheavustajan kanssa 
auttaakseen sinua päiväsi aikana. Saat apua missä ja milloin sitä 
tarvitsetkin.

www.harmankardon.com

Pakkauksen sisältö:
Harman Kardon FLY BT
Kantopussi
korvasovittimet
Latausjohto
1 x Takuu / Varoitus ( W / !)
1 x Pikaopas / Käyttöturvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
•  Kuuloke-elementin koko: 8,6 mm

•  Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

•  Herkkyys: 94 dB SPL @1 kHz / 1 mW

•  Maksimi SPL: 94 dB

•  Mikrofonin herkkyys: -20 dBV @ 1 kHz / Pa

•  Impedanssi: 32 ohmia

•  Bluetooth-lähettimen teho: 0-4 dBm

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

•  Bluetooth taajuus: 2,402 GHz – 2,48 GHz

•  Bluetooth-profiiliversio: HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.2, 
AVRCP V1.4

•  Bluetooth-versio: 4,1

•  Akkutyyppi: Polymeeri-litium-ioniakku (3.7 V, 110 mAh)

•  Virtalähde: 5 V, 1 A

•  Latausaika: 2 tuntia

•  Musiikin toistoaika BT päällä: jopa 8 tuntia

•  Paino: 17,1 g
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