
Mukaansatempaava langaton true wireless -ääni.

Harman Kardon FLY TWS -kuulokkeet yhdistävät upean äänen 

ja kauniin muotoilun edistyneeseen langattomaan true wireless 

-käyttöliittymään. Nopeasti latautuvat ja vedenkestävät kuulokkeet 

tarjoavat 20 tuntia toistoaikaa ja ovat täydellinen kumppani aktiiviselle 

musiikinystävälle. Niiden ainutlaatuiset ominaisuudet pitävät sinut 

yhteydessä maailmaan ja musiikkiisi. Sisäänrakennetut Google 

Assistant ja Amazon Alexa tarjoavat sinulle handsfree-apua päiväsi 

aikana. Ambient Awaren avulla pysyt tietoisena lähiympäristöstäsi 

tarvitsematta riisua kuulokkeitasi. TalkThrun avulla voit laskea 

kuulokkeiden äänenvoimakkuutta nopeasti aloittaaksesi keskustelun. 

Harman Kardon -kuulokesovelluksen avulla voit räätälöidä itsellesi 

juuri sellaisen huippuluokan äänikokemuksen, kuin haluat.
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FLY TWS
LANGATTOMAT TRUE WIRELESS IN-EAR -KUULOKKEET



Huippuluokan langaton true wireless -yhdistettävyys
Nauti vapaudesta, jonka vain aidosti langaton yhteys voi tarjota. 
Yhdistä Harman Kardon FLY TWS -kuulokkeesi älypuhelimeesi ja nauti 
huippuluokan handsfree-käyttökokemuksesta. 

Tunnusomainen Harman Kardon -ääni
Matkustamiseen optimoiduissa Harman Kardon FLY TWS 
-kuulokkeissa on 5,8 mm kuuloke-elementit ja ne tarjoavat täyteläisen 
premium-luokan äänenlaadun kun olet liikkeellä. Nauti kauniista 
musiikista, minne ikinä päiväsi sinut viekään.

Pitkäkestoinen hifi-ääni 
20 tunnin toistoajan (6 tuntia korvanapeilla + 14 tuntia 
latauskotelolla) ansiosta Harman Kardon FLY TWS -kuulokkeet 
tarjoavat soittolistan, joka vie sinut pisimpienkin päiviesi läpi.

Nopea Fast Pair -parinmuodostus
Googlen Fast Pair -parinmuodostuksen ansiosta Harman Kardon FLY 
TWS -kuulokkeet yhdistyvät Android-laitteeseesi samalla hetkellä, kun 
otat ne pois kotelosta. Voit myös yhdistää useita laitteita pelkästään 
napauttamalla niiden näyttöä.

Sisäänrakennetut Google Assistant ja Amazon Alexa
Pelkkä korvanapin kosketus riittää aktivoimaan haluamasi 
puheavustajan. Saat vastauksia kysymyksiisi, voit toistaa musiikkia ja 
vastata päiväsi haasteisiin helposti vain ääntäsi käyttämällä.

Pysy tilanteen tasalla
Harman Kardon FLY TWS -kuulokkeiden ainutlaatuisten 
ominaisuuksien ansiosta keskeytykset ja häiriöt ovat menneen 
talven lumia. TalkThrulla voit laskea äänenvoimakkuutta ulkopuolista 
keskustelua varten poistamatta kuulokkeita korviltasi. Tunnetko olosi 
eristäytyneeksi? Virittäydy ympäristöösi musiikkiasi häiritsemättä 
Ambient Awarella.

Huoleton ja vedenkestävä
Täydellinen kumppani aktiiviseen elämäntyyliin. IPX5-luokitellut 
Harman Kardon FLY TWS -kuulokkeet ovat veden- ja hienkestävät. Ne 
toimivat häiriöttä lähes kaikissa sääolosuhteissa, joten voit keskittyä 
musiikkiisi ja säilyttää rytmisi. 

Täyden toiminnallisuuden kosketusohjaimet
Hallitse äänentoistoa kaiken kattavalla langattomalla 
kosketusohjauksella. Kevyt korvanappisi napautus tai pyyhkäisy 
antaa sinun vastaanottaa tai hylätä puheluita, laskea tai nostaa 
äänenvoimakkuutta, vaihtaa kappaleita ja käynnistää Ambient 
Awaren, TalkThrun sekä puheavustusominaisuudet.

Handsfree-stereopuhelut
Huippuluokan langattomat puhelut. Harman Kardon FLY TWS 
-kuulokkeet vaimentavat ympäristömelun, joten saat selkeät ja 
kirkkaat stereoäänipuhelut. Vaihda vaivattomasti kuulumisia ystävien, 
perheenjäsenten tai työkavereiden kanssa.
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Tutustu lisämahdollisuuksiin Harman Kardon 
-kuulokesovelluksen avulla
Paranna kuuntelukokemustasi Harman Kardon -kuulokesovelluksella. 
Nauti haluamasi kaltaiseksi räätälöidystä äänestä säätämällä 
taajuuskorjaimen eri asetuksia mieltymystesi mukaisesti ja valitse 
puhevustajaksesi Google Assistant tai Amazon Alexa. Anna korviesi 
hoitaa loput. 

Automaattinen keskeytystila
Älä anna hiljaisuuden tyhjentää akun latausta vahingossa. Kun 
pidät taukoa musiikistasi, Harman Kardon FLY TWS -kuulokkeiden 
virransäästöominaisuudet säästävät akkua sammumalla. My Harman 
Kardon -kuulokesovelluksen ”Auto off -ajastin” katkaisee kuulokkeista 
virran automaattiseen 30 minuutin hiljaisuuden jälkeen. Haluatko 
lisää? Voit jatkaa kuuntelua hetkessä. 

Premium-luokan mukavuus ja muotoilu
Hienostuneista materiaaleista valmistetut Harman Kardon FLY TWS 
-kuulokkeet istuvat mukavasti ja hellivät korviasi. Korvanappien ja 
latauskotelon nahkayksityiskohdat tekevät Harman Kardon FLY TWS 
-kuulokkeista sekä hienostuneet että kestävät.

Pakkauksen sisältö:
Harman Kardon FLY TWS -kuulokkeet
Korvasovittimet
Latausjohto
Latauskotelo
1 x Takuu / Varoitus ( W / !)
1 x Pikaopas / Käyttöturvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
•  Kuuloke-elementin koko: 5.6 mm dynaaminen elementti

•  Taajuusvaste: 10 Hz– 20 kHz 
•  Impedanssi: 17 ohmia
•  Herkkyys: 97 dBSPL@1 kHz/1mW
•  Mikrofonin herkkyys: -6 dBV@1kHz/Pa
•  Lähettimen taajuusalue: 100 Hz – 8 kHz
•  Bluetooth-lähettimen teho: <13 dBm 
•  Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 
•  Bluetooth taajuus: 2,402 GHz – 2,480 GHz 
•  Bluetooth-profiilit: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
•  Bluetooth-versio: 5,0 
•  Kuulokkeiden akkutyyppi: Litiumioniakku (55mAh/3,7V DC)
•  Latauskotelon akkutyyppi: Litiumioniakku (450mAh/3,7V DC)
•  Virtalähde: 5 V == 1 A
•  Latausaika: <2 tuntia tyhjästä 
•  Musiikin toistoaika BT päällä: Jopa 6 tuntia
•  Musiikin kokonaisstoistoaika latauskotelolla: Jopa 20 tuntia
•  Kuuloke: 7,3 g / kpl (yhdessä 14,6 g)
•  Latauskotelo: 59.2 g


