
Design sofisticado. Som cativante com a 
conveniência do Bluetooth.
Fabricados com acabamento impecável e usando os melhores 
materiais, os fones de ouvido Harman Kardon FLY BT reúnem o 
melhor som e design sofisticado. Os fones são perfeitos para quem 
leva uma vida ativa: são leves e à prova d’água e de suor (classificação 
IPX5), produzem som de alta fidelidade, vêm com bateria que carrega 
rapidamente e funcionam ininterruptamente por até oito horas, e 
emparelham rapidamente com seu smartphone para você atender 
a chamadas sem as mãos ou usar assistentes de voz. Confortável 
mesmo quando usado continuamente por períodos prolongados, 
os fones Harman Kardon FLY BT são ao mesmo tempo práticos e 
cheios de estilo, com cabos de tecido que não embolam, ponteiras 
magnetizadas, três opções de tamanho de ponteira e detalhes em 
alumínio.

Características
 Sonoridade Premium Harman Kardon

 Música, sem interrupção

 Chamadas viva voz

 Ponteiras magnéticas

 Cabo sem emaranhados

 Estojo de transporte

 Funciona com seu assistente de voz favorito

FLY BT
FONES DE OUVIDO IN-EAR COM BLUETOOTH



Sonoridade Premium Harman Kardon
Otimizados para uso em movimento e com drivers de 8,6 mm, 
os fones Harman Kardon FLY BT produzem som premium para 
quem está sempre em movimento. Boa música, aonde quer que 
você vá.

Música, sem interrupção
Com até oito horas de funcionamento após uma única carga, 
os fones Harman Kardon FLY BT proporcionam uma experiência 
acústica de alta fidelidade que dura o dia inteiro.

Chamadas viva voz
Fale com sua família, amigos ou colegas sem precisar usar 
as mãos. Basta tocar no controle remoto de três botões com 
microfone para começar. Se precisar de uma ajudinha, o 
assistente de voz do seu dispositivo móvel também está ao 
alcance de sua voz.

Ponteiras magnéticas
Quando não estiver usando os fones, você pode deixá-los no 
pescoço. As ponteiras magnetizadas ficam juntas para que você 
não perca os fones enquanto seus ouvidos descansam. 

Cabo sem emaranhados
Os HK FLY BT possui cabos de tecido de alta qualidade, que são 
confortáveis e nunca embolam. Assim, você passa mais tempo 
ouvindo música e menos tempo desenrolando fio.

Estojo de transporte
Seja em férias, na academia ou em reuniões, o Harman Kardon 
FLY BT vai sempre com você. O estojo compacto e macio 
mantém os fones sempre protegidos.

Funciona com seu assistente de voz favorito
Se precisar de ajuda, basta pedir. Os fones Harman Kardon FLY 
BT funcionam com o assistente de voz do seu smartphone, 
apoiando você durante o dia inteiro, sempre que você precisar.

www.harmankardon.com

Conteúdo da caixa:
Fone de ouvido Harman Kardon FLY BT
Estojo de transporte
3 tamanhos de ponteiras
Cabo de carregamento
1 × Termo de Garantia e Aviso (W/ !)
1 × Guia de Início Rápido e Ficha de Segurança (S/ i) 

Especificações técnicas:
•  Tamanho do driver: 8,6 mm

•  Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz

•  Sensibilidade: 94 dB NPS a 1 kHz / 1 mW

•  NPS máximo: 94 dB

•  Sensibilidade do microfone: -20 dBV a 1 kHz / Pa

•  Impedância: 32 Ohms

•  Potência de transmissão Bluetooth: 0 a 4 dBm

•  Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 
8DPSK

•  Frequência Bluetooth: 2,402 a 2,48 GHz

•  Versões dos perfis Bluetooth: HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.2 e 
AVRCP V1.4

•   Versão Bluetooth: 4.1

•  Tipo de bateria: Polímero e íon de Li (3,7 V, 110 mAh)

•  Fonte de energia: 5 V / 1 A

•  Tempo de carregamento: 2 horas

•  Tempo de reprodução com BT ligado: Até 8 horas

•  Peso: 17,1 g
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