
Exceptioneel geluid. Professionele elegantie.
De Harman Kardon Esquire Mini 2 is extra slank en draagbaar en is 
de ideale reispartner. Hij past met gemak in een aktetas of handtas. 
Zelfs met een slank design is er geen compromis in geluid. De 
krachtige extra slanke luidspreker drivers en de speciaal afgestemde 
akoestiek bieden hoogwaardig geluid. De Esquire Mini 2 beschikt 
over een vergadersysteem met ruisonderdrukking voor kristalheldere 
conference calls onderweg. Hij ondersteunt tot 10 uur afspeeltijd en 
heeft een ingebouwde powerbank om uw apparaten snel op te laden, 
zodat u nooit zonder stroom zit. Hij is verkrijgbaar in meerdere kleuren 
en dankzij het bijgeleverde beschermhoesje is de Harman Kardon 
Esquire Mini 2 de ideale partner voor uw volgende zakelijke reis of 
vakantie.

Functies
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 10 uur afspeeltijd

 Opberghoesje
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Technische specificaties:
• Bluetooth-versie: 4.2

•  Ondersteuning: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

• Transducers: 1,75-inch volledig bereik * 1

• Nominaal vermogen: 8 W RMS

• Frequentiebereik:130Hz – 20kHz(-6dB) 

• Signaal-ruisverhouding: 80dB

• Oplaadingang: 5V / 1A

• Batterijtype: Lithium-ionpolymeer (3,8 V / 2200 mAh)

• Oplaadtijd batterij: 3 uur

•  Speelduur muziek: maximaal 10 uur 
(afhankelijk van het volume en de inhoud)

• Opladen via USB 5V / 1A (maximaal)

• Zendvermogen van de Bluetooth: 0 - 9dBm

•  Frequentiebereik van de Bluetooth-zender: 
2402MHz – 2480MHz

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

• Afmetingen (H x B x D): 75,20 x 140 x 26,10 mm

• Gewicht: 250,5 g
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Draadloze Bluetooth streaming
Stream draadloos muziek via Bluetooth en geniet van uitzonderlijk 
goed geluid.  

Hoogwaardig geluid
Krachtige extra dunne driver die een hoogwaardig geluid 
reproduceert.

Vergadersysteem
Geniet van kristalheldere conference calls met het ingebouwde 
vergadersysteem met twee microfoons met ruisonderdrukking.

10 uur afspeeltijd
De ingebouwde oplaadbare batterij ondersteunt tot 10 uur 
afspeeltijd en laadt uw andere apparaten moeiteloos op via de 
USB-uitgang.

Opberghoesje
Inclusief beschermhoesje voor eenvoudig opbergen onderweg.

Verpakkingsinhoud:
1 x Esquire Mini 2
1 x Type C-kabel
1 x Opberghoesje
1 x Beknopte handleiding
1 x Veiligheidsblad 
1 x Garantiebewijs
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