
ESQUIRE MINI
DRAADLOZE, DRAAGBARE LUIDSPREKER EN CONFERENCING SYSTEEM

Elegantie, verfi jning en gemakkelijk draagbaar 
die past bij jouw stijl.
Harman Kardon Esquire Mini is een gedurfde, state-of-the-art oplossing 
die de wensen van de “on-the-go” muziekliefhebber overtreft. Niets 
is aan het toeval overgelaten - van het gebruik van hoogwaardige 
materialen verwerkt met geweldig vakmanschap tot de chique urban 
styling van het sublieme, geheel samenhangende ontwerp. Volledig 
draagbaar en draadloos, met uitzonderlijke geluidskwaliteit dankzij de 
dubbele, high-performance drivers en een verbeterd baspoort ontwerp 
- met als resultaat de beste geluidskwaliteit in zijn categorie. Esquire Mini 
is ook Bluetooth®-enabled en biedt stereo streaming met je favoriete 
apparaten. Het is de must-have accessoire voor in je muziekleven. De 
Esquire Mini fungeert als een conference telefoonsysteem met dual-
microfoon en ingebouwde echo- en ruisonderdrukkingtechnologie, 
met als resultaat superieure geluidskwaliteit en met bovendien een 
USB inbegrepen om je andere apparaten op te laden. De oplaadbare 
Li-ion batterij biedt 8 uur afspeeltijd en het opvallende uiterlijk maakt 
dit een onmisbaar reisgenoot voor werk en ontspanning. Dit is een 
Harman Kardon-product ontworpen om een verrassend element 
van stijl en kracht te leveren aan muziekliefhebbers. Hoe je hem ook 
gebruikt, je zult hem snel als onmisbaar ervaren.

Opties in één oogopslag
  Geavanceerd vakmanschap herdefi nieert elegantie en prestaties in 

een alles-in-een luidspreker

  Ultra-dunne luidspreker, om je muziek altijd mee te nemen

  Oplaadbare batterij met een afspeeltijd van 8 uur en een USB voor 
het opladen van externe apparaten

  Draadloze Bluetooth® stereo streaming

  Veelzijdig dual-microfoon conferencing systeem met echo- en 
ruisonderdrukking technologie
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Specificaties

• Transducers: 2 x 27mm 

• Versterkervermogen: 2 x 4W

• Frequentiebereik: 80-22kHz

• Signaal-ruisverhouding: 80dB

• Type batterij: Li-on 3.7V, 2000mAh

• Ingangaansluitingen: Aux-in, Bluetooth®

• Luistertijd op batterijvoeding: >8 uur

• Oplaadtijd batterij: 5 uur

• Afmetingen: 140(B) x 24(H) x 75.4(L)mm

• Gewicht: 238g

• Bluetooth® transmitter frequentiebereik: 2.402GHz~2.480GHz

• Bluetooth® transmitter vermogen: 0~4dBm

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

Geavanceerd vakmanschap herdefinieert 
elegantie en prestaties in een alles-in-een 
luidspreker
Echt leer, afgewerkt aluminium en keramische coating, 
produceren een meesterwerk van kracht en een optimaal 
draagbaar geluidsweergave - een inter-connected on-the-go 
accessoire die voor zichzelf spreekt - letterlijk.

Ultra-dunne luidspreker, om je muziek altijd  
mee te nemen
Harman Kardon’s Esquire Mini is zowel dun als duurzaam - 
gebouwd om overal mee naar toe gaan, naar plaatsen waar 
je nog nooit bent geweest. Met het superdunne, geheel 
samenhangende ontwerp en gebruik van hoogwaardige 
materialen - waaronder echt leer, aluminium afwerking en 
krasbestendig keramische coating (omhulde) speaker grill – 
ben je plots in chique gezelschap.

Oplaadbare batterij met een afspeeltijd van 
8 uur en USB voor het opladen van externe 
apparaten
Als je altijd draadloos wilt zijn, is het heerlijk zonder kabels te 
kunnen werken. Met de ingebouwde Li-ion batterij van de 
Esquire Mini kun je muziek draadloos tot 8 uur afspelen terwijl 
je andere apparaten oplaadt via de handige USB-poort.

Draadloze Bluetooth® stereo streaming
Altijd aangesloten met je favoriete apparaten dankzij 
eenvoudige Bluetooth® stereo music streaming. Luister 
naar muziek van hoogwaardige geluidsweergave - neem 
een gesprek aan - en schakel weer naar muziek. Dankzij de 
draadloze technologie. 

Veelzijdig dual-microfoon conferencing systeem 
met echo- en ruisonderdrukking technologie
Blijf in contact met iedereen alsof ze naast je staan. Topkwaliteit 
geluid met ingebouwde ruisonderdrukking in Esquire Mini’s 
compact ontwerp. Tot 8 uur gebruikstijd dus je hebt altijd en 
overal verbinding.

Verpakkingsinhoud
1 Harman Kardon Esquire Mini draadloze luidspreker
1 Harman Kardon Micro USB kabel
1 Veiligheidsinformatieblad
1 Snelstartgids
1 leren riem
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