
Stream eenvoudig muziek binnen of buiten uw 
huis.

Met de HK Omni 50+ installeert u eenvoudig het draadloze
HD-audiosysteem in en rondom het huis. Het is een all-weather 
luidspreker, met een oplaadbare batterij die toegang biedt tot vele 
muziek-streamingdiensten via Spotify Connect en ingebouwde 
Chromecast technologie, waardoor u overal, in en om uw huis, van 
uw favoriete muziek kunt genieten. Draadloos genieten van muziek 
is nu nog gemakkelijker dankzij de vrijheid om te gaan en staan waar 
u wilt.

Functies
  Draadloze HD-muziek in elke kamer, zelfs in uw achtertuin

  Speel Spotify af door uw luidsprekers en gebruik de Spotify app als 
afstandsbediening

  Cast uw favoriete muziek naar uw luidsprekers met ingebouwde 
Chromecast  

 Tot 5 uur audio-weergave met een ingebouwde oplaadbare batterij

 Spatwater- en weerbestendige luidspreker voor buiten

  24bit/192kHz HD-audiostreaming met digitale en analoge 
connectiviteit

  Eenvoudige installatie en bediening met de gratis Harman Kardon 
Controller app

 Stream al uw muziek via Bluetooth of de 3,5 mm ingang
 Dual Band Wi-Fi-verbinding en 802.11ac netwerkondersteuning 

Omni 50+
DRAADLOZE HD LUIDSPREKER MET OPLAADBARE BATTERIJ, VOOR BINNEN EN BUITEN



Draadloze HD-muziek in elke kamer, zelfs in uw 
achtertuin
Stream moeiteloos uw favoriete muziek in het hele huis – 
zowel binnen als buiten – en naar alle andere Harman Kardon 
Omni+ draadloze HD-producten. Luister naar verschillende 
muziek in alle kamers van uw huis, zelfs buiten.

Speel Spotify af door uw luidsprekers en gebruik 
de Spotify app als afstandsbediening
Stream uw favoriete liedjes en playlists draadloos binnen en 
buiten het huis met Spotify Connect en gebruik de Spotify 
app als afstandsbediening. Voor Spotify Connect is een Spotify 
Premium-abonnement vereist. 

Cast uw favoriete muziek naar uw luidsprekers 
met ingebouwde Chromecast  
Met ingebouwde Chromecast  kunt u uw favoriete muziek, 
radiostations en podcasts van uw mobiele apparaat naar uw 
luidsprekers casten. Chromecast built-in kan abonnement(en) 
vereisen.

Tot 5 uur audio-weergave met een ingebouwde 
oplaadbare batterij
U kunt de Omni 50+ overal rondom uw huis met u meenemen 
dankzij een handig handvat en een ingebouwde batterij die tot 
5 uur afspeeltijd ondersteunt.

Spatwater- en weerbestendige luidspreker voor 
buiten
De Omni 50+ is een spatwater- en weerbestendige luidspreker 
voor binnen en buiten. De luidspreker heeft een IPX5 
spatwaterbestendige behuizing waardoor u muziek kunt 
blijven luisteren, zelfs als het hard regent.

24bit/192kHz HD-audiostreaming met digitale 
en analoge connectiviteit
De Harman Kardon Omni 50+ ondersteunt 24bit/192kHz HD 
audiostreaming.  Geniet van een superieure audio-ervaring en 
hogere resolutie dan bij een cd.

Eenvoudige installatie en bediening met de 
gratis Harman Kardon Controller app
Via de Harman Kardon Controller app installeert en bedient u 
uw systeem eenvoudig. Met extra ondersteuning voor WAC 
op Apple-apparaten en een stap-voor-stap in-app handleiding 
kunt u razendsnel uw muziek streamen.

Stream al uw muziek via Bluetooth of de 3,5 mm 
ingang
Wanneer u een apparaat via Bluetooth of 3,5 mm ingang met 
uw Omni 50+ verbindt, zal uw muziek automatisch draadloos 
gestreamd worden naar elke andere Harman Kardon Omni+ 
luidspreker in uw huis.

Dual Band Wi-Fi-verbinding en 802.11ac 
netwerkondersteuning 
Ondersteunt de laatste 802.11AC draadloze thuisnetwerk-
technologie en dual band (zowel 2,4 GHz als 5 GHz) Wi-Fi-
verbinding, wat resulteert in een snellere, krachtigere en 
stabielere draadloze verbinding.

Verpakkingsinhoud 
Omni 50+ draadloze HD luidspreker voor buiten

Beknopte handleiding

Voedingsadapter

Regionale stroomkabel(s)

Veiligheids- & garantiecertificaat

Technische specificaties
•  Transducers: 2 x 90 mm woofers, 2 x 19 mm tweeters
•  Nominaal vermogen: 4 x 25 watt
•  Frequentiebereik: 50 Hz – 20 kHz -6 dB
•  Signaal-ruisverhouding: >80 dB
•  Ingangsaansluitingen: Bluetooth®, Aux-in, Wi-Fi
•  Afmetingen (B x D x H): 333 mm x 175 mm x 215 mm
•  Gewicht: 3340 g
•  Voeding: 19VDC, 3.0A
•  Stroomverbruik in slaapmodus: <3,0 watt
•  Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 2402 − 2480 MHz
•  Vermogen Bluetooth®-zender: <4 dBm
•  Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK π/4 DQPSK 8DPSK
•  Frequentiebereik Wi-Fi-zender 5 G: 5,15~5,35 GHz, 

5,470~5,725 GHz, 5,725~5,825 GHz
•  5 G Wi-Fi-zendervermogen: <20 dBm (EIRP)
•  5 G Wi-Fi-modulatie: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 

256QAM
•  5 G Wi-Fi-netwerkcompatibiliteit: IEEE 802.11 n/ac
•  Frequentiebereik Wi-Fi-zender 2,4 G: 2412 – 2472 MHz (2,4 

GHz ISM Band, VS 11 kanalen, Europa en anders 13 kanalen)
•  2,4 G Wi-Fi-zendervermogen: <20 dBm (EIRP)
•  2,4 G Wi-Fi-modulatie: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 

16QAM, 64QAM
•  2,4 G Wi-Fi-netwerkcompatibiliteit: IEEE 802.11b/g/n

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in 
de Verenigde Staten en/of andere landen. Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Dit merk verklaart dat dit product 
in overeenstemming is met de BLACKFIRE ALLIANCE norm. Ga naar WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM voor meer informatie. BLACKFIRETM is een gedeponeerd handelsmerk 
(nr. 85,900,599) van BLACKFIRE RESEARCH CORP. Alle rechten voorbehouden. Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Bluetooth SIG, Inc. Met betrekking tot het gebruik ervan door HARMAN International Industries, Incorporated geldt een licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn 
eigendom van de respectieve eigenaren. Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance. Het Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark is een merk van de 
Wi-Fi Alliance. “Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad” betekenen dat een elektronisch accessoire is bestemd voor specifieke aansluiting op respectievelijk een iPod, 
iPhone of iPad, en door de ontwikkelaar is gecertificeerd overeenkomstig de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat 
of het voldoen daarvan aan veiligheids- en andere regelgeving. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire op een iPod, iPhone of iPad van invloed kan zijn op 
de draadloze communicatie. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, en Retina zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten 
en andere landen. IPad Air, iPad mini en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc. In Japan wordt het merk “iPhone” gebruikt met een licentie van Aiphone KK. Voor Spotify 
Connect is een Spotify Premium-abonnement vereist. Spotify Connect wordt niet gebruikt in landen waar de Spotify-diensten niet beschikbaar zijn. Ingebouwde Chromecast is 
een handelsmerk van Google, Inc. Google Play en de Google Play badge zijn handelsmerken van Google Inc. Chromecast built-in kan abonnement(en) vereisen.

HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

www.harmankardon.com

Omni 50+
DRAADLOZE HD LUIDSPREKER MET OPLAADBARE BATTERIJ, VOOR BINNEN EN BUITEN


