
Verwen je zintuigen met superieur stereogeluid en 
een prachtig industrieel ontwerp.
Laat je leiden door het ritme met ongeëvenaarde akoestische 
precisie. De elegante Harman Kardon Onyx Studio 7 heeft twee 
hoge-frequentieomvormers voor geweldige stereoprestaties en 
een aluminium handvat om de luidspreker gemakkelijk met je mee 
te dragen. Met 8 uur batterijduur kun je zorgeloos van de muziek 
genieten. Luister naar je favoriete afspeellijsten of verbind twee Onyx 
Studio 7-luidsprekers met elkaar voor het perfecte geluid voor elke 
gelegenheid.

Functies
 Superieure stereoprestaties
 Elegant design
 Draadloze Bluetooth streaming
 8 uur afspeeltijd
 Wireless Dual Sound

DRAAGBARE BLUETOOTH STEREOLUIDSPREKER



Superieure stereoprestaties
Dankzij de twee toegevoegde hoge-frequentieomvormers, zorgt de 
Onyx 7 voor een meeslepende geluidservaring.

Elegant design
De Onyx 7 is gemaakt van hoogwaardige materialen en past naadloos 
in jouw levensstijl en huiskamer. Dankzij het slanke handvat van 
aluminium neem je deze luidspreker overal mee naartoe.

Draadloze Bluetooth streaming
Verdubbel je muzikale mogelijkheden door de afspeellijsten van twee 
draadloze Bluetooth-apparaten met een draagbare Onyx 7-luidspreker 
te koppelen voor extra audiovermogen.

8 uur afspeeltijd
Met 8 uur batterijduur ben je niet afhankelijk van kabels. Ervaar altijd en 
overal de vrijheid van muziek. 

Wireless Dual Sound
Verbind twee Harman Kardon Onyx Studio 7-luidsprekers draadloos met 
elkaar voor een nog betere luisterervaring.

Verpakkingsinhoud:
Onyx Studio 7
Voedingsadapter
Drukwerk

Technische specificaties:
Algemene specificaties
• Modelnr.: ONYX STUDIO 7
• Transducers: 1 x 120 mm woofer, 2 x 25 mm tweeter
• Nominaal uitgangsvermogen: 50 W RMS
• Voeding: 19 V / 2 A
• Frequentiebereik: 50 Hz -  20 kHz (-6 dB)
• Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
• Type batterij: Li-ion polymeer 11,70 Wh (gelijk aan 3,6 V / 3250 mAh)
• Oplaadtijd batterij: 5 uur
• Afspeeltijd voor muziek: maximaal 8 uur (afhankelijk van volumeniveau 
 en audio-inhoud)
Specificatie draadloos
• Bluetooth®-versie: 4.2
• Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
• Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 2400 MHz - 2480 MHz
• Vermogen Bluetooth®-zender: ≤ 9 dBm (EIRP)
• Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK π/4 DQPSK 8DPSK
Afmetingen
• Dimensions (B x H x D): 268,0 x 302,5 x 159,5 mm
• Gewicht: 3,295 kg
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