
Langaton koko huoneen kattava ääni yhdellä 
painalluksella. 
Harman Kardon Adapt on langaton ja aito HD-stereoäänisovitin.                  
Se tarjoaa nykyiseen Hi-Fi-laitteeseesi puhtaan, selkeän äänen 
Harmanin korkealuokkaisen audiotekniikan ansiosta. Musiikkisi soi 
nyt kaikkialla kotonasi. Sinun tarvitsee vain asentaa useita kaiuttimia 
ja sovittimia ja voit nauttia langattomasta audiosta yhdellä 
painikkeen kosketuksella. Voit toistaa eri musiikkia eri huoneissa tai 
samaa musiikkia kaikkialla kotonasi Party-tilassa. Sovelluksemme 
ja Bluetooth®-toiminnon avulla voit toistaa musiikkia helposti 
puhelimestasi tai suosikkisovelluksistasi.

 

Avainominaisuudet
 Langaton ääni jokaisessa huoneessa

 Kuuntele erilaista musikkia jokaisessa huoneessa

 One Touch Follow Me -ääni

 Sovelluksella ohjattu hallinta ja määritys

 Linkkipainike kaiuttimen säätöä varten

 HD-tason audiovirtautus

 Toimii kaikkien suosittujen musiikkisovellusten kanssa

 Monikanavainen Surround-ääni

 Virtauta Bluetooth®- tai miniliitintuloa
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Mitä pakkaus sisältää?
Langaton HD-stereosovitin Adapt
Pika-aloitusopas
USB-virtalähde
Alueelliset virtanastat
Turvallisuus ja takuukortti

Tekniset tiedot
• Lähtöjännite: >1Vrms

• Taajuusvaste: 20 Hz ~ 20 kHz

• Signaali-kohina-suhde: >85 dB

• Tuloliitännät: Bluetooth®, Aux-tulo, Wi-Fi

• Mitat (L x S x K): 118 mm x 86 mm x 30 mm

• Paino: 121 g

• Virransyöttö: 5 VDC, 1,0 A  

• Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 2402 – 2480 MHz

• Bluetooth®-lähettimen teho: <4 dBm

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

• 2,4 G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 2412 – 2472 MHz 
 (2,4 GHz ISM-kaista, Yhdysvallat 11 kanavaa, Eurooppa ja 
 muut 13 kanavaa)

• 2,4 G Wi-Fi-lähettimen teho: < 20 dBm (EIRP)

• 2,4 G Wi-Fi-modulaatio: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, 
 CCK, 16QAM, 64QAM

• 2,4 G Wi-Fi-verkon yhteensopivuus: IEEE 802.11b/g/n

Langaton ääni jokaisessa huoneessa
Suoratoista suosikkimusiikkiasi kaikilla kotisi langattomilla 
Harman Kardon HD-audiotuotteillasi.

Kuuntele erilaista musikkia jokaisessa huoneessa
Suoratoista klassista suosikkimusiikkiasi yhteen 
huoneeseen ja rock-musiikkia toiseen huoneeseen. 
Näin kaikki ovat tyytyväisiä.

One Touch Follow Me -ääni
Kävele huoneesta toiseen ja suosikkimusiikkisi seuraa 
sinua yhdellä painikkeen kosketuksella. 

Sovelluksella ohjattu hallinta ja määritys
Toista Harman Kardon -sovelluksella suosikkimusiikkiasi 
missä tahansa kotonasi. Hallitse HD-audiojärjestelmää ja 
määritä se langattomasti sovelluksella ilman kaapeleita.

Linkkipainike kaiuttimen säätöä varten
Välitöntä viihdettä! Kun useampia kappaleita toistetaan 
langattomasti, voit selata niitä ja valita haluamasi yhdellä 
painikkeen painalluksella. Kun painiketta painetaan 
pitkään, Party-tila käynnistyy toistaen samaa musiikkia 
kaikista kaiuttimista. Huoneesta toiseen hallinta on nyt 
helppoa ilman puhelinta tai tablettia.

HD-tason audiovirtautus
Harman Kardon Adapt tukee 24 bittistä/96 kHz 
studiolaatuista HD-äänivirtautusta. Nauti ensiluokkaisesta 
äänestä CD:tä suuremmalla resoluutiolla.

Toimii kaikkien suosittujen 
musiikkisovellusten kanssa
Enemmän musiikkia, suurempi joustavuus, parempaa 
viihdettä. Tämän toiminnon avulla mikä tahansa sovellus 
(esim. iTunes Radio tai Spotify) voidaan yhdistää 
Harman Kardon -audiojärjestelmään. Toista musiikkia kotisi 
toisilla kaiuttimilla Bluetooth®-yhteyden ja Harman Kardon 
Adapt-sovittimen avulla.

Monikanavainen Surround-ääni
Ryhmitä kaiuttimet kokonaisvaltaisen langattoman 
äänikokemuksen luomiseksi samassa huoneessa. 
Harman Kardon Adapt voi toimia osana stereo- tai 
monikanavaista kaiutinjärjestelmää.

Edelleenvirtauta Bluetooth®- tai minijakkituloa
Yhdistä audiolaitteesi Bluetoothin tai 3,5 mm minijakin 
kautta Adapt-sovittimeesi. Sovitin muuntaa signaalin 
automaattisesti Wi-Fi -muotoiseksi ja virtauttaa äänen 
edelleen kaikkialle kodissasi, jotta saisit todella joustavan 
kuuntelukokemuksen.
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