NEO

Caixa de som portátil com Bluetooth

O extraordinário som Harman Kardon em um
formato elegante e compacto.
A Harman Kardon Neo fornece um som impecável com um formato
portátil que cabe na palma da mão. Compacta, elegante e à prova
d’água com certificação IPX7, esta caixa de som ultraportátil pode
reproduzir música continuamente por até 10 horas, enquanto
seus microfones com cancelamento de eco proporcionam
ligações telefônicas com extrema nitidez. Disponível em três cores,
a Harman Kardon Neo pode ser facilmente transportada pela alça
resistente. Na mesa ou no jardim, a Harman Kardon Neo se encaixa
perfeitamente em qualquer lugar.

Características
Um som incrível em um pequeno formato
Transmissão sem fio via Bluetooth
10 horas de reprodução
Classificação IPX7 à prova d’água
Elegante e resistente
Nunca mais perca uma ligação

NEO

Caixa de som portátil com Bluetooth

Um som incrível em um pequeno formato

Conteúdo da caixa:

A Harman Kardon Neo, com seu design extraordinário,
proporciona o som de qualidade premium que você espera
da Harman Kardon mesmo sendo tão pequena a ponto de
caber na palma da sua mão.

1 x Harman Kardon Neo

Transmissão sem fio via Bluetooth

1 x cabo tipo C para carregamento
1 x Ficha de segurança
1 x Guia de Início rápido
1 x Certificado de garantia

A Harman Kardon Neo com Bluetooth facilita a conexão
com o dispositivo de sua escolha para transmitir suas
músicas favoritas com um som premium potente.

Especificações técnicas:

10 horas de reprodução

• Suporte: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

Você vai querer levar a Harman Kardon Neo para todos os
lugares. Bateria recarregável que permite até 10 horas de
reprodução. Curta um som incrível em qualquer lugar.

• Transdutor: 1 x 40mm
• Potência nominal: 3W RMS

Classificação IPX7 à prova d’água

• Relação sinal/ruído: > 80 dB

Não se preocupe com incidentes domésticos ou o clima.
A Harman Kardon Neo é protegida por uma classificação
IPX7 à prova d’água.

• Tipo da bateria: Polímero íon-lítio (3.7V/1000mAh)

Elegante e resistente
Fabricação primorosa com metal durável para aguentar
alguns arranhões: a combinação perfeita de forma e função.
Com três opções de cores sofisticadas, todas com alças
resistentes, a Harman Kardon Neo potencializa a sua música
sem perder estilo.

Nunca mais perca uma ligação
Atenda às suas ligações pressionando apenas um botão.
Sinta a diferença com um viva-voz nítido que possui
cancelamento de eco.

• Versão Bluetooth®: 4.2

• Resposta de frequência: 130Hz – 20kHz

• Tempo de carga da bateria: 3 horas (5V, 0.5A)
•	Tempo de reprodução de música: até 10 horas
(dependendo do volume e do tipo de som)
• Potência do transmissor Bluetooth®: 0 – 9 dBm
•	Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth®:
2,402 – 2,480 GHz
•	Modulação do transmissor Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
• Dimensão (L x P x A): 110 x 110 x 34.1mm
• Peso: 251g
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