
De vrijheid van draadloos. De kracht van actieve 
noise-cancelling. 
Dompel uzelf onder in een luxueuze audio-ervaring - zonder afleiding. 
De Harman Kardon FLY ANC hoofdtelefoon met geavanceerde active 
noise-cancelling technologie vormt de ultieme verbinding tussen 
u en uw muziek. Deze over-ear hoofdtelefoons zijn met uiterste 
precisie ontworpen om u te voorzien van voortreffelijk geluid en tot 
20 uur ongestoord luistergenot - of tot 30 uur als noise-cancelling is 
uitgeschakeld. Dankzij de meerpuntsverbinding is de impact van 
onderbrekingen minimaal, omdat u naadloos kunt schakelen tussen 
verschillende devices. Houd alles onder controle met de ingebouwde 
Google Assistent en Amazon Alexa. En stel uw geluidservaring volledig 
naar wens in via de Harman Kardon Headphones-app voor een ultiem 
luxe audio-ervaring op maat.
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DRAADLOZE OVER-EAR NC HOOFDTELEFOON

Harman Kardon Signature Sound
Harman Kardon FLY ANC-hoofdtelefoon, uitgerust met 40 mm 
drivers, levert altijd en overal een rijk een hoogwaardig geluid. 
Geniet van prachtige muziek onderweg, waar de dag u ook 
brengt.

Ultiem comfort en hoogwaardig ontwerp
De Harman Kardon FLY ANC hoofdtelefoon is gemaakt van 
verfijnde materialen en hult uw oren in comfort. De verfijnde 
details bestaan uit onder meer een lederen hoofdband en 
aluminium ear cap. Stijl, comfort en duurzaamheid gaan 
hand in hand.

Google Assistent en Amazon Alexa ingebouwd
Een simpele aanraking van de oortelefoon activeert de 
stemassistent van uw voorkeur. Krijg antwoorden, speel muziek 
en speel in op de uitdagingen van de dag puur met de kracht 
van uw stem.

Geen afleiding
Blokkeer alles wat tussen u en uw muziek kan komen. De 
Harman Kardon FLY ANC hoofdtelefoon met geavanceerde 
noise cancelling technologie zorgt ervoor dat u meer hoort 
van wat u wilt horen en minder van wat u liever niet wilt horen.

Razendsnel opladen
De Harman Kardon FLY ANC hoofdtelefoon heeft een 
batterijduur van 20 uur en is in slechts 15 minuten opgeladen 
voor 2,5 uur speeltijd. Zo hoeft u zo min mogelijk zonder uw 
muziek te zitten.

Eenvoudig beheer van uw verbindingen
Met de meerpuntsaansluiting van de Harman Kardon FLY 
ANC-hoofdtelefoon kunt u naadloos schakelen tussen uw 
devices. Met één klik schakelt u probleemloos van een film 
naar een telefonische oproep en weer terug.

Krachtige opties
Batterij voortijdig leeg? Sluit de losse audiokabel gewoon 
aan op uw Harman Kardon FLY ANC hoofdtelefoon om 
zonder noise-cancelling verder te luisteren. Gebruik dezelfde 
kabel als een in-flight adapter en geniet van in-flight films of 
luisterkanalen met hetzelfde luxe gepersonaliseerde geluid dat 
u gewend bent.

Veilig en wel
Harman Kardon FLY ANC-hoofdtelefoons zijn de perfecte 
sidekick voor actieve professionals die altijd en overal willen 
kunnen rekenen op voortreffelijk geluid. Het meegeleverde, 
verharde reistasje zorgt ervoor dat uw hoofdtelefoon 
onderweg goed wordt beschermd.

Ontdek meer met de Harman Kardon 
Headphones-app
Geef uw luisterervaring een nieuwe dimensie met de Harman 
Kardon Headphones-app. Geniet van geluid op maat door de 
verschillende equalizerinstellingen aan uw voorkeur aan te passen 
en Google Asssistent of Amazon Alexa als uw stemassistent te 
selecteren. En uw oren doen de rest.

Verpakkingsinhoud
Harman Kardon FLY ANC

Reistasje 

Vliegtuigadapter

Audiokabel

Oplaadkabel

1 x garantie / waarschuwingsblad (W /!)

1 x Snelstartgids / veiligheidsblad (S / i)

Technische specificaties
•  Driver afmeting: 40 mm 

•  Frequentiebereik (draadloos): 16 Hz – 22 kHz

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

•  Gevoeligheid: 100 dB SPL@1kHz/1mW

•  Maximaal ingangsvermogen: 30 mW

•  Microfoon gevoeligheid: -21 dBV@1kHz/Pa

•  Impedantie: 32 ohm 

•  Bluetooth zendvermogen: <8 dbm

•  Bluetooth verzonden modulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

•  Bluetooth-frequentie: 2,402 GHZ-2,480 GHZ

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

•  Bluetooth-versie: 4.2

•  Type batterij: Lithium-ion polymeerbatterij (3,7 v / 700 mah)

•  Voeding: 5V 1A

•  Oplaadtijd: <2 uur wanneer leeg

•  Speeltijd met BT aan en ANC aan: 20 uur

•  Speeltijd met BT aan en ANC uit: 30 uur

•  Netto gewicht: 281 gram (zonder kabel)
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