
Langattomuuden vapaus. Aktiivisen 
vastamelutoiminnon teho. 
Uppoudu täysin ylelliseen äänentoistoon — ilman häiriöitä. 
Harman Kardon FLY ANC -kuulokkeiden edistyksellinen aktiivinen 
vastamelutekniikka yhdistää sinut täysin musiikkiisi. Nämä 
upeaan äänentoistoon suunnitellut over-ear- kuulokkeet tarjoavat 
20 tuntia häiriötöntä kuuntelua tai jopa 30 tuntia kuuntelua 
vastamelutoiminnon ollessa pois päältä. Monipisteyhteys 
mahdollistaa saumattoman vaihdon eri laitteiden välillä ja minimoi 
siten häiritsevät keskeytykset. Hallitse kaikkea ja koe ylellinen 
audionautinto Google Assistantin ja Amazon Alexan avulla. Lisäksi 
voit mukauttaa äänikokemuksesi Harman Kardon Headphones 
-sovelluksen kautta.
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LANGATTOMAT OVER-EAR -VASTAMELUKUULOKKEET

Harman Kardonin tunnusomainen ääni
Matkakäyttöön optimoidut Harman Kardon FLY ANC 
-kuulokkeet 40 mm kuuloke-elementteineen tarjoavat 
ensiluokkaisen ja täyteläisen äänen, kun olet liikkeellä. Nauti 
kauniista musiikista riippumatta siitä, minne tiesi viekään.

Ensiluokkainen mukavuus ja muotoilu
Hienostuneista materiaaleista valmistetut Harman Kardon FLY 
ANC -kuulokkeet tuntuvat mukavilta korvillasi. Hienostuneisiin 
yksityiskohtiin kuuluvat nahkainen panta ja alumiiniset 
kuulokekapselit, jotka ilmentävät tyyliä, mukavuutta ja 
kestävyyttä.

Sisäänrakennettuna Google-avustaja ja Amazon 
Alexa
Yksinkertainen korvanapin kosketus aktivoi haluamasi 
puheavustajan. Saat vastauksia, voit soittaa musiikkia ja käsitellä 
päiväsi haasteita yksinkertaisesti äänesi voimalla.

Ei häiriötekijöitä
Vaimenna kaikki, mikä estää sinua nauttimasta musiikistasi. 
Harman Kardon FLY ANC -kuulokkeiden edistyksellinen 
melunvaimennustekniikka tarkoittaa, että kuulet enemmän 
juuri sitä mitä haluat ja vähemmän sitä mitä et halua.

Nopea ja tehokas pikalataus
Harman Kardon FLY ANC -kuulokkeet tarjoavat 20 tunnin 
akun keston ja vaativat vain 15 minuutin latauksen 2,5 tunnin 
toistoaikaa varten. Saat enemmän tehoa kuunteluun ja 
vähemmän taukoa musiikkiin.

Hallitse helposti yhteyksiäsi
Harman Kardon FLY ANC -kuulokkeiden monipisteyhteyden 
avulla voit vaihtaa saumattomasti laitteiden välillä. Pelkällä 
napsautuksella vaihdat helposti elokuvasta puheluun ja 
takaisin.

Tehokkaat vaihtoehdot
Akku lopussa? Liitä vain irrotettava audiokaapeli Harman 
Kardon FLY ANC -kuulokkeisiin, jolloin voit jatkaa kuuntelua 
vastamelutoiminnon ollessa kytkettynä pois päältä.  Käytä 
samaa kaapelia sovittimena lennolla kuunteluun, ja nauti 
lennon aikana elokuvista tai kuuntele kanavia ylellisellä 
personoidulla soinnilla, johon olet tottunut.

Hyvin suojatut
Harman Kardon FLY ANC -kuulokkeet ovat täydellinen 
kumppani aktiivisille ammattilaisille, jotka kaipaavat vakituiseksi 
seuralaiseksi erinomaista äänentoistoa. Mukana toimitettu 
kovakylkinen matkapussi varmistaa, että kuulokkeet ovat 
suojattuina minne ikinä menetkin.

Koe enemmän Harman Kardon Headphones 
-sovelluksen avulla
Paranna kuuntelukokemustasi Harman Kardon Headphones 
-sovelluksella. Nauti personoidusta soinnista säätämällä 
mieltymystesi mukaan erilaisia taajuuskorjausasetuksia ja valitse 
puheavustajaksesi joko Google Assistant tai Amazon Alexa. 
Anna korvien tehdä loput.

Pakkauksen sisältö
Harman Kardon FLY ANC

Kantopussi 

Sovitin lentokonekäyttöä varten

Audiokaapeli

Latauskaapeli

1 x Takuu / Varoitus ( W / !)

1 x Pikaopas / Käyttöturvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot
•  Kuuloke-elementin koko: 40 mm 

•  Taajuusvaste (langaton): 16 Hz – 22 kHz

•  Taajuusvaste (Aux-in): 16 Hz – 22 kHz

•  Herkkyys: 100 dB SPL@1 kHz / 1 mW

•  Maksimisyöttöteho: 30 mW

•  Mikrofonin herkkyys: -21 dBV@1 kHz / Pa

•  Impedanssi: 32 ohmia 

•  Bluetooth-lähettimen teho: <8 dbm

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

•  Bluetooth-taajuusalue: 2,402 GHz – 2,480 GHz

•  Bluetooth-profiiliversio: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

•  Bluetooth-versio: 4.2

•  Akkutyyppi: Litium-ionipolymeeriakku (3,7 V / 700 mAh)

•  Virtalähde: 5 V 1 A

•  Latausaika: < 2 h

•  Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä: 20 h

•  Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC pois päältä: 30 h

•  Tuotteen nettopaino: 281 g (yksikkö ilman kaapelia)
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