ESQUIRE 2

DRAAGBARE BLUETOOTH LUIDSPREKER

De essentie van vakmanschap en prestaties.
De Harman Kardon Esquire 2 draagbare Bluetooth luidspreker is
de essentie van vakmanschap en prestaties, gecombineerd met
hoogwaardige materialen die voldoen aan de eisen van professionals
on-the-go. Esquire 2 levert rijke hoogwaardige akoestiek dankzij
de toepassing van geavanceerde akoestische engineering in
4 professioneel gestemde sound drivers. De oplaadbare batterij
ondersteunt maximaal 8 uur speeltijd en beschikt over een USBoplaadaansluiting zodat u onderweg nooit zonder stroom bent.
De Esquire 2 beschikt ook over een ongeëvenaard “group conferencing”
systeem, een aluminium “unibody” ontwerp met ingebouwde
quadmicrofoon VoiceLogic met ruis- en echo-onderdrukking en
360-graden voice pick-up voor kristalhelder geluid bij conferencing.
Esquire 2’s elegante vormfactor en lichtgewicht ontwerp past
moeiteloos in een koffer of handtas, maar is nadrukkelijk aanwezig
in een vergaderruimte.

Eigenschappen
Draadloze Bluetooth Streaming
3200mAH oplaadbare batterij
Quadmicrofoon conferencing systeem
Geavanceerd vakmanschap

ESQUIRE 2

DRAAGBARE BLUETOOTH LUIDSPREKER

Draadloze Bluetooth Streaming

Technische specificaties

Koppel draadloos maximaal 2 smartphones of tablets met de
luidspreker voor het afspelen van muziek in hoogwaardige
kwaliteit.

• Bluetooth versie: 4.1
• Ondersteuning: A2DP v1.3; AVRCP v1.5; HFP v1.6; HSP v1.2
• Transducer: 4 x 32mm

3200mAH oplaadbare batterij

• Nominaal vermogen: 2 x 8W

De ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij levert tot 8 uur
speeltijd en laadt apparaten op via de USB-poort.

• Frequentiebereik: 75Hz ~ 20kHz

Quadmicrofoon conferencing systeem

• USB-oplaadaansluiting: Maximaal 5V 1A

Harman VoiceLogic ruis en echo-onderdrukking technologie
biedt 360 graden voice pick-up voor kristalhelder telefonisch
vergaderen.

• Type batterij: Lithium-polymeer (3.7V 3200mAH)

Geavanceerd vakmanschap

• Oplaadtijd batterij: 3,5 tot 5,5 uur

Geavanceerd vakmanschap, geraffineerde elegantie en prestaties
in een alles-in-één luidspreker.

Verpakkingsinhoud

• Signaal-ruisverhouding: >80dB

• Muziekafspeeltijd: tot maximaal 8 uur
(afhankelijk van volumeniveau en audio-inhoud)
(afhankelijk van oplaadspanning, maximaal 5V 2A)

• Bluetooth transmitter frequentiebereik: 2.402GHz~2.480GHz
• Bluetooth transmitter vermogen: 0~4dBm

1 x Esquire 2

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

1 x Micro USB-kabel

• Afmetingen (W x D x H): 190 x 34 x 130 mm

1 x Snelstartgids

• Gewicht: 599 g

1 x Veiligheidsblad
1 x Garantiebewijs
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