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Täyteläinen ääni kohtaa tyylikkään rakenteen. 
Luo oma tunnelmasi Harman Kardon Onyx Studio 8:lla. Se on 
sekä tyylikäs että kestävä ja valmistettu kierrätysmateriaaleista, 
joissa yhdistyvät ympäristöystävälliset valinnat ja kaunis muotoilu. 
Tyylikkään, eloksoidun alumiinikahvan avulla voit kuljettaa 
kannettavan kaiuttimen mihin tahansa. Kun siirrät kaiuttimen 
huoneesta toiseen ja kytket virran päälle, Onyx Studio 8 kalibroi 
itsensä automaattisesti äänentoiston optimoimiseksi. Bluetoothin 
avulla voit helposti yhdistää kaksi laitetta ja soittaa niistä vuorotellen 
suosikkimusiikkiasi. Tai yhdistä kaksi Onyx Studio 8 -kaiutinta 
toisiinsa langattomasti, niin saat laajemman ja tarkemman 
stereoäänikokemuksen. 8 tunnin akunkeston ansiosta mitään ei jää 
enää kuulematta, vaikka neuvottelisit selkeiden handsfree-puhelujen 
avulla tai nautiskelisit lempisoittolistastasi koko päivän.
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Ominaisuudet ja hyödyt

Ensiluokkainen äänentoisto
Harman Kardonin vertaansa vailla oleva akustinen tekniikka tuottaa 
täyteläistä ääntä missä tahansa ympäristössä, kuuntelitpa suosikkimusiikkiasi 
tai soitit kristallinkirkkaita neuvottelupuheluita.

Tyylikäs muotoilu
Laadukkaista materiaaleista valmistettu Onyx Studio 8 mukautuu helposti 
elämäntapaasi ja kotiisi. Tyylikäs, eloksoitu alumiinikahva, joka toimii myös 
tukevana alustana, mahdollistaa kaiuttimen helpon kuljettamisen huoneesta 
toiseen.

Itsevirittyvä
Nauti täydellisistä äänistä missä tahansa. Kun virta kytketään päälle, Onyx 
Studio 8 kalibroituu automaattisesti käyttöympäristöönsä varmistaen 
parhaan mahdollisen äänenlaadun riippumatta siitä, mihin se asetetaan.

Bluetooth-suoratoisto jopa 8 tunniksi
Onyx Studio 8 sopii saumattomasti yhteen minkä tahansa Bluetooth-
laitteen kanssa ja tarjoaa entistä paremman, poikkeuksellisen laadukkaan 
äänentoiston. Ja koska musiikki on tarkoitettu jaettavaksi, voit vaihtaa 
soittolistoja kenen tahansa kanssa liittämällä kaiuttimeen samanaikaisesti 
kaksi laitetta. 8 tunnin akunkeston ja langattomuuden ansiosta voit sijoittaa 
Onyx Studio 8:n minne tahansa ja jatkaa musiikin kuuntelua.

Ympäristöystävälliset materiaalit
Onyx Studio 8 on valmistettu kierrätysmuovista. Kaiutinritilän kangas on 
kudottu kierrätetystä polyesterilangasta, ja paperipohjainen pakkaus on 
valmistettu FSC-sertifioidusta paperista ja painettu soijamusteella. Yhdessä 
nämä valinnat vähentävät ympäristövaikutuksia.

Tehosta stereoääntä kahdella kaiuttimella
Paranna juhlia entisestään laajemmalla ja tarkemmalla sointimaailmalla 
yhdistämällä kaksi Onyx Studio 8 -kaiutinta toisiinsa langattomasti.

Kristallinkirkkaat puhelut

Yhdysrakenteista kaksoismikrofonia hyödyntävä Onyx Studio 8 mahdollistaa 

kristallinkirkkaat handsfree-puhelut lähes mistä tahansa huoneen kohdasta.

Tekniset tiedot:

Yleiset tekniset tiedot

• Mallinro: ONYX STUDIO 8

• Kaiutinelementit: 1 x 120 mm:n bassoelementti, 2 x 20 mm:n 

diskanttielementti

• Nimellisteho: 50 W RMS

• Virtalähde: 100–240 V AC, 50/60 Hz

• Taajuusvaste: 50 Hz – 20 kHz (-6 dB)

• Häiriöetäisyys: > 80 dB

• Akun tyyppi: Litiumionipolymeeriakku 11,70 Wh (vastaa arvoja 

3,6 V / 3 250 mAh)

• Akun latausaika: 5 tuntia

• Musiikin toistoaika: jopa 8 tuntia (riippuu äänenvoimakkuuden 

tasosta ja audiosisällöstä)

Langattoman yhteyden tiedot

• Bluetooth®-versio: 5.2

• Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

• Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz

• Bluetooth®-lähettimen teho: ≤ 12 dBm (EIRP)

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

Mitat 

• Mitat (L x K x S): 312 x 275,8 x 163,8 mm

• Paino: 3,52 kg

Pakkauksen sisältö:

Onyx Studio 8 
Virtakaapeli 
Painetut materiaalit
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