
Draadloos kamervullend stereogeluid met een 
druk op de knop.
De Harman Kardon Omni 20 is een geheel draadloos HD-stereo-
audiosysteem. Het vult uw kamer met helder geluid dankzij de 
expertise van Harman in audiotechnologie. Muziek is altijd en 
overal in uw huis beschikbaar. Meerdere luidsprekers installeren 
en genieten van draadloos geluid met een druk op de knop. 
Verschillende muziek in verschillende kamers afspelen of hetzelfde 
nummer in uw hele huis streamen in de party-modus. Onze App en 
Bluetooth®-functie geeft u naadloos toegang tot alle muziek van uw 
telefoon of uw favoriete Apps. 

Opties in één oogopslag
 Draadloos geluid in elke kamer

 Luister naar verschillende muziek in elke kamer

 One Touch Follow Me Audio

 App Control en instelling

 Link Button Luidsprekercontrole

 HD Audio Streaming

 Werkt met uw favoriete Apps

 Multi-Channel Surround Sound

 Re-stream Bluetooth® of mini-ingangaansluitingen

OMNI 20
DRAADLOZE HDSTEREOLUIDSPREKER



Verpakkingsinhoud:
Omni 20 Draadloze HD-stereoluidspreker
Snelstartgids
Regionale voedingskabel(s)
Veiligheid & Garantiekaart

Speci� caties:
• Transducers: 2 x 75mm woofer, 2 x 19mm tweeter

• Nominaal vermogen: 4 x 15W

• Frequentiebereik: 53Hz~20kHz

• Signaal-ruis-verhouding: >80dB

• Ingangen: Bluetooth®, Aux-in, Wi-Fi

• Afmetingen (B x D x H): 260mm x 164mm x 166mm

• Gewicht: 2.125g

• Voeding: 100–240V~50/60Hz

• Bluetooth® zendfrequentiebereik: 2402 – 2480MHz

• Bluetooth® zendvermogen: <4dBm

• Bluetooth® zendermodulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

• 2.4G Wi-Fi zendfrequentiebereik: 2412 – 2472MHz 
(2.4GHz ISM Band, USA 11 kanalen, Europa en andere 
13 kanalen)

• 2.4G Wi-Fi zendvermogen: <20dBm (EIRP)

• 2.4G Wi-Fi modulatie: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 
16QAM, 64QAM

• 2.4G Wi-Fi netwerk compatibiliteit: IEEE 802.11b/g/n

Draadloos geluid in elke kamer
Al uw favoriete muziek naadloos streamen naar alle 
Harman Kardon draadloze HD-audioproducten in uw huis.

Luister naar verschillende muziek in elke kamer
Stream klassieke muziek naar de ene kamer en rock naar een 
andere kamer. Meerdere streams houdt iedereen tevreden.

One Touch Follow Me Audio
Loop van de ene kamer naar de andere en uw favoriete 
muziek volgt u, door middel van een druk op de knop 
bovenop de OMNI 10. 

App Control en instelling
Gebruik de Harman Kardon App om uw favoriete muziek 
overal in uw huis te streamen. Uw HK-audiosysteem draadloos 
bedienen en confi gureren via de App, zonder kabels.

Link Button Luidsprekercontrole
Start een feestje en laat u gaan! Wanneer meerdere 
nummers draadloos worden afgespeeld, schakelt u 
naar een gewenst nummer met een druk op de knop.  
De knop lang indrukken voor de party-modus, en elke 
speaker speelt hetzelfde nummer. Muziek regelen in alle 
kamers zonder gebruik van uw telefoon of tablet.

HD Audio Streaming
In tegenstelling tot andere draadloze streaming systemen 
ondersteunt de Harman Kardon Omni 20 24bit / 96kHz 
Studiokwaliteit HD-audio streaming. Geniet van een superieure 
geluidservaring, met een hogere resolutie dan van een CD.

Werkt met uw favoriete Apps
Meer muziek, meer fl exibiliteit, meer plezier. Met deze 
functie wordt elke App (bijvoorbeeld iTunes Radio of 
Spotify) onderdeel van het Harman Kardon-geluidsysteem 
in uw huis.  Gebruik Bluetooth® en de Omni 20 om muziek 
naar andere speakers in uw huis te streamen.

Multi-Channel Surround Sound
Gebruik de luidsprekers samen voor een meeslepende 
geluidservaring.  Een paar Harman Kardon Omni 20 
kan gebruikt worden als onderdeel van een stereo- of 
multikanaals luidsprekersysteem.

Re-stream Bluetooth® of mini-jack input
Sluit uw audio apparatuur via Bluetooth® of een 3,5 mm mini-
jack aan op uw Omni 20. De luidspreker vertaalt het signaal 
automatisch naar Wi-Fi en stuurt uw audiosignaal door uw hele 
huis: je muziek-ervaring overal in huis waar je maar wilt.
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