CAIXA DE SOM PREMIUM ULTRAFINA E PORTÁTIL COM BLUETOOTH

Som de alta qualidade. Elegância profissional.
Ultrafina e portátil, a Harman Kardon Esquire Mini 2 é a companhia
perfeita de viagem e cabe facilmente em sua pasta ou bolsa. Mesmo
com seu design fino, não há perda de qualidade de som. A caixa
de som superfina com drivers potentes e acústica especialmente
modulada reproduz som de alta fidelidade. A Esquire Mini 2 apresenta
sistema de conferência com cancelamento de ruído para chamadas
em movimento com perfeita qualidade de som. Suporta até 10 horas
de reprodução e apresenta carregador portátil embutido para carregar
seus dispositivos rapidamente, para que você nunca fique sem bateria
novamente. Em uma variedade de cores e com um estojo de viagem
incluso, a Harman Kardon Esquire Mini 2 é a companhia ideal para sua
próxima viagem de negócios ou lazer.

Características
Transmissão sem fios via Bluetooth
Som de alta fidelidade
Sistema de conferência
10 horas de reprodução
Bolsa de transporte

CAIXA DE SOM PREMIUM ULTRAFINA E PORTÁTIL COM BLUETOOTH

Transmissão sem fios via Bluetooth
Transmita música sem fio através de Bluetooth para curtir um som
de alta qualidade.

Som de alta fidelidade
Driver potente ultrafino capaz de reproduzir som de alta
fidelidade.

Sistema de conferência
Realize chamadas em conferência com perfeita qualidade de som
pelo sistema de conferências com microfone duplo embutido e
cancelamento de ruído.

10 horas de reprodução
A bateria recarregável suporta até 10 horas de reprodução e
carrega facilmente seus dispositivos através de uma porta USB.

Bolsa de transporte
Inclui um estojo de viagem para fácil armazenagem durante o
deslocamento.

Conteúdo da caixa
1 x Esquire Mini 2
1 cabo tipo C
Bolsa de transporte
1 x Guia de Início Rápido
1 x Ficha de Segurança 1 x Cartão de Garantia

Especificações técnicas
•	Versão Bluetooth: 4.2
•	Suporte: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
•	Transdutores: faixa completa de 1,75 pol * 1
•	Potência nominal: 8 W RMS
•	Resposta de frequência: 130Hz – 20kHz(-6dB)
•	Relação sinal-ruído: 80dB
•	Entrada de carregamento: 5V / 1A
•	Tipo de bateria: Polímero de iões de lítio (3.8V / 2200mAh)
•	Tempo de carga da bateria: 3 horas
•	Tempo de reprodução de música: até 10 horas (varia em
volume e conteúdo)

•	Carga USB fora 5V / 1A (máximo)
•	Potência do transmissor Bluetooth: 0 - 9dBm
•	Faixa de freqüência do transmissor Bluetooth:
2402MHz – 2480MHz

•	Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK,
8DPSK

•	Dimensões (A x L x P): 75,20 x 140 x 26,10 mm
•	Peso: 250.5g
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