
AURA STUDIO
LANGATON KODIN KAIUTINJÄRJESTELMÄ

Langaton Bluetooth-kaiutinjärjestelmä, jossa on 
sisäänrakennettu mikrofoni.
Harman Kardon Aura Studio yhdistää huippuluokan äänentoiston 

ja Bluetooth®-suoratoiston mestarillisella ulkonäöllä. Peräti kuusi 

ensiluokkaista 1,5 tuuman keski-/diskanttialueen elementtiä sekä 

tehokas 4,5 tuuman bassoelementti tarjoavat täyden 360 asteen 

tilaäänen. Nauti mukaansatempaavasta huoneen täyttävästä 

äänentoistosta riippumatta siitä mistä musiikkisi soi; voit kuunnella 

musiikkia Bluetoothin tai AUX-liitännän välityksellä miltä tahansa 

matkapuhelimelta, kämmentietokoneelta, Mac-, iPhone- tai iPad 

-laitteelta. Sisäinen mikrofoni mahdollistaa konferenssipuhelut 

älypuhelimesi Bluetooth-kaiutinpuhelintoiminnon välityksellä. 

Bluetooth® -kimppakuuntelu tarjoaa mahdollisuuden liittää jopa 2 

toistolaitetta kaiuttimeen ja toistaa musiikkia vuorotellen.

Ominaisuudet
 Ikonimaisen muotoilun evoluutio

 Langaton Bluetooth-yhteys kimppakuuntelulla

 Mukaansatempaava, 360 asteen ääni täyttää huoneen

 Sisäänrakennettu mikrofoni kaiun- ja melunvaimennuksella

 Intuitiivinen kosketusohjaus



Ikonimaisen suunnittelun evoluutio
Legendaarinen Harman Kardon SoundSticks-muotoilu piirtyy 
ensiluokkaisessa Aura Studion muotoilussa, joka sopii mihin 
tahansa Mac, iPhone, iPad tai muuhun älylaitteeseen.

Langaton Bluetooth-yhteys kimppakuuntelulla
Aura Studiossa on sisäänrakennettu Bluetooth®-ominaisuus 
musiikin langattomaan suoratoistoon muista Bluetooth®-
laitteistasi. Bluetooth® -kimppakuuntelu tarjoaa mahdollisuden 
liittää jopa 2 toistolaitetta kaiuttimeen ja toistaa musiikkia 
vuorotellen.

Mukaansatempaava, 360 asteen ääni täyttää 
huoneen
Käyttämällä Harmanin patentoitua, stereokuvaa avartavaa 
DSP-tekniikkaa, Aura Studio tarjoaa täysin optimoidut akustiset 
ominaisuudet. Se tuottaa tasapainoisen, mutta tehokkaan äänen 
paremmalla ekvalisoinnilla ja erikoistumisella. Tuloksena on 
immersiivinen ja erittäin realistinen kuuntelukokemus.

Sisäänrakennettu mikrofoni kaiun- ja 
melunvaimennuksella
Sisään rakennettu kaiutinpuhelin, jossa Harman VoiceLogicin 
kaiun ja taustahälyn poistojärjestelmä mahdollistaa kristallin 
kirkkaat neuvottelupuhelut.

Pakkauksen sisältö

1 x Aura Studio -kaiutin

1 x Pika-aloitusopas

1 x Alueellinen vaihtovirtajohto (-johdot)

1 x Turvallisuus- ja takuutiedot

www.harmankardon.com

Tekniset tiedot

• Virransyöttö: 19VDC, 3A

• Tehontarve: Maks. 57W, < 0,5 W eko-valmiustilassa

• Kaiutinelementit: 4,5 ‘’ (112 mm) basso, 1,5’’ (40 mm) diskantti

• Vahvistimen teho: 1 x 30W + 2 x 15W

• Taajuusvaste: 50Hz – 20kHz

• Signaali-kohinasuhde:  80dB@30 W (basso), 80dB @15 W 
(diskantti)

• Langaton: Bluetooth 3.0, A2DP v1.3, AVRCP v1.5

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

• Bluetooth-lähettimen teho: Maks. 4 dBm

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

• Mitat (P x L x K): 363mm x 252mm x 252mm 
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