ADAPT

BEZPRZEWODOWY ADAPTER AUDIO HD

Bezprzewodowy dźwięk stereo wypełniający całe
pomieszczenie dostępny po jednym naciśnięciu
przycisku
Opracowany w oparciu o wiedzę firmy Harman w zakresie technologii
audio adapter stereo Harman Kardon Adapt stanowi doskonałe
uzupełnienie istniejącego systemu Hi-Fi zapewniające doskonały,
wyrazisty dźwięk jakości HD. Teraz możesz cieszyć się muzyką
w dowolnym pomieszczeniu w domu. Po prostu rozstaw głośniki
i skonfiguruj adaptery, aby wypełnić pokój dźwiękiem już po
naciśnięciu jednego przycisku. Odtwarzaj różną muzykę w różnych
pomieszczeniach lub włącz tryb imprezy i odtwarzaj te same utwory
w całym domu. Nasza aplikacja oraz funkcja Bluetooth® umożliwiają
także łatwe w obsłudze odtwarzanie muzyki z telefonu lub innej
aplikacji.
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Sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji
Sterowanie głośnikami za pomocą jednego przycisku
Strumieniowanie audio w jakości HD
Obsługa wielu aplikacji do odtwarzania muzyki
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Bezprzewodowy dźwięk w każdym pomieszczeniu
Przesyłaj ulubioną muzykę do wszystkich znajdujących się w domu
bezprzewodowych urządzeń audio HD firmy Harman Kardon.

Zawartość zestawu:

Inna muzyka w każdym pomieszczeniu
Słuchaj muzyki klasycznej w jednym pokoju, w drugim
jednocześnie odtwarzając muzykę rockową. Dzięki możliwości
przesyłania kilku strumieni na raz wszyscy domownicy będą
zadowoleni.

Zasilacz USB

Dźwięk dostępny za pomocą jednego dotknięcia
Twoja muzyka podąży za Tobą, nawet jeśli przejdziesz do innego
pomieszczenia – wystarczy nacisnąć przycisk.

• Poziom wyjściowy: >1Vrms

Sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji
Odtwarzaj strumieniowo ulubioną muzykę w dowolnym miejscu,
korzystając z aplikacji Harman Kardon. Aplikacja umożliwia również
sterowanie i konfigurowanie domowego systemu audio HD bez
użycia kabli.

• Stosunek sygnał/szum: >85dB

Sterowanie głośnikami za pomocą jednego przycisku
Rozkręć imprezę i zostań gwiazdą wieczoru! Przy
bezprzewodowym odtwarzaniu wielu utworów możesz przełączać
je za pomocą jednego przycisku, aby wybrać ten ulubiony.
Przytrzymaj przycisk, aby włączyć tryb imprezy i odtworzyć daną
piosenkę przez wszystkie głośniki. Teraz możesz w prosty sposób
sterować muzyką w różnych pomieszczeniach bez smartfona czy
tabletu.

• Waga: 121g

Strumieniowanie audio w jakości HD
W przeciwieństwie do innych systemów bezprzewodowych, głośniki
Harman Kardon Omni 10 przesyłają dźwięk w studyjnej jakości HD
24 bity/96 kHz. Dzięki temu możesz cieszyć się dźwiękiem doskonałej
jakości o rozdzielczości większej niż w przypadku muzyki z płyt CD.

• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2.4G: 2412 – 2472MHz

Obsługa wielu aplikacji do odtwarzania muzyki
Więcej muzyki, większa elastyczność, lepsza zabawa. Dzięki tej
funkcji dowolna aplikacja (np. iTunes Radio czy Spotify) stanie się
częścią domowego systemu audio Harman Kardon. Dzięki funkcji
Bluetooth® możesz przesyłać muzykę z głośnika Omni 10 do innych
głośników w domu.

Bezprzewodowy adapter stereo HD Adapt
Skrócona instrukcja obsługi
Wtyczka regionalna
Karta bezpieczeństwa i karta gwarancyjna
Specyfikacje

• Pasmo przenoszenia: 20Hz~20kHz

• Połączenia wejściowe: Bluetooth®, Aux-in, Wi-Fi
• Wymiary (szer x gł x wys): 118mm x 86mm x 30mm

• Zasilanie: 5VDC, 1.0A
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2402 – 2480MHz
• Moc nadajnika Bluetooth®: <4dBm
• Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

(2.4GHz pasmo ISM, USA 11 kanałów, Europa i 13 innych kanałów)
• Moc nadajnika Wi-Fi 2.4G: <20dBm (EIRP)
• Modulacja Wi-Fi 2.4G: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK,
16QAM, 64QAM
• Kompatybilność Wi-Fi 2.4G: IEEE 802.11b/g/n

Wielokanałowy dźwięk przestrzenny
Pogrupuj głośniki, aby zanurzyć się w doskonałym, przestrzennym
dźwięku bezprzewodowym. Głośniki Harman Kardon Omni 10 można
z powodzeniem dołączyć do systemu głośników stereo lub głośników
wielokanałowych.
Przesyłanie strumieniowe poprzez Bluetooth® lub wejście
minijack
Podłącz telewizor, iPoda, DVD lub inne urządzenie poprzez
Bluetooth® lub wejście minijack 3,5 mm – głośnik Omni 10
automatycznie przekształci sygnał na tryb Wi-Fi i prześle go
strumieniowo do wszystkich urządzeń w domu, co pozwoli cieszyć
się muzyką w dowolnym miejscu.
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