
Erinomainen ääni. Ammattimainen ja hienostunut.
Erittäin ohut ja kannettava Harman Kardon Esquire Mini 2 on täydellinen 
matkakumppani, joka sopii helposti salkkuun tai käsilaukkuun. Ohut 
rakenne ei merkitse sitä, että ääni olisi huonompi. Kaiuttimen tehokkaat 
ja erittäin ohuet elementit ja erityisesti säädetty akustiikka toistavat 
äänen todella aidosti. Esquire Mini 2:n kaiutinpuhelujärjestelmän 
melunvaimennus neuvottelupuhelujen mahdollistamiseksi tien päällä. 
Laitteen toistoaika on jopa 10 tuntia ja sen sisäänrakennetulla 
varavirtalähteellä voit ladata laitteesi nopeasti ja varmistaa, että niistä 
ei lopu virta. Monipuolisia värivaihtoehtoja on saatavana, ja mukana 
toimitetaan kantopussi, joten Esquire Mini 2 on ihanteellinen 
matkakumppani työ- tai vapaa-ajalla.

Ominaisuudet
 Langaton Bluetooth-suoratoisto

 Aito luonnollinen ääni

 Puhelinneuvottelujärjestelmä

 10 tunnin soittoaika

 Kantopussi

ERITTÄIN OHUT JA KANNETTAVA PREMIUM-BLUETOOTH-KAIUTIN
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Tekniset tiedot:

• Bluetooth-versio: 4.2

• Tuki: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

• Kaiutinelementit: 1,75 tuuman kokoäänialue * 1

• Nimellisteho: 8 W RMS

• Taajuusvaste: 130Hz – 20kHz(-6dB) 

• Signaali-kohinasuhde: 80 dB

• Lataustulo: 5V / 1A

• Akun tyyppi: Litium-ioni-polymeeri (3.8V / 2200mAh)

• Akun latausaika: 3 tuntia

•  Musiikin toistoaika: jopa 10 tuntia 
(vaihtelee äänenvoimakkuuden ja sisällön mukaan)

• USB-latauslähtö 5V / 1A (maksimi)

• Bluetooth-lähettimen teho: 0 - 9dBm

• Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2402MHz – 2480MHz

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

• Mitat (L x S x K): 75,20 x 140 x 26,10 mm

• Paino: 250,5 g

HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

Langaton Bluetooth-suoratoisto
Nauti erinomaisesta äänimaailmasta musiikin Bluetooth-
suoratoistolla.  

Aito luonnollinen ääni
Tehokkaat ja erittäin ohuet elementit toistavat äänen todella 
aidosti.

Puhelinneuvottelujärjestelmä
Nauti kristallinkirkkaista puhelinneuvotteluista sisäänrakennetulla 
kahden mikrofonin kaiutinpuhelujärjestelmällä, jossa on 
melunvaimennus.

10 tunnin soittoaika
Ladattava akku tarjoaa jopa 10 tuntia toistoaikaa ja lataa laitteesi 
vaivattomasti USB-portin kautta.

Kantopussi
Mukana toimitetaan kantopussi, jossa laite on helppo pitää 
mukana.

Pakkauksen sisältö:
1 x Esquire Mini 2
1 x C-tyypin kaapeli
1 x Kantopussi
1 x Pikaopas
1 x Turvallisuustiedote 1 x Takuukortti
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