
Som incrível com efeitos visuais
Modernize a sua casa com o design icónico e tradicional da coluna 

de som Harman Kardon Aura Studio 3, que produz um incrível som 

direcionado a 360 graus. Uma coluna de som Bluetooth com um 

design tão bonito quanto o som, capaz de encher o ambiente de 

som e produzir efeitos de luz integrados. Com um design compacto 

e elegante, a coluna de som complementa a decoração em qualquer 

ambiente da sua casa.

Características
 Design distinto e elegante

 Som incrível com difusão 360 graus

 Iluminação ambiente

 Conexão sem fios com Bluetooth

 Design icónico, em qualquer lugar

AURA STUDIO 3
COLUNA DE SOM COM BLUETOOTH



Design distinto e elegante
Com seu design intemporal, materiais premium e efeitos de luz 
ambiente, a coluna de som Harman Kardon Aura Studio 3 dará 
um toque de modernidade à sua casa.

Som incrível com difusão por 360 graus
As colunas de som Harman Kardon Aura Studio 3 produzem um 
som incrível e difundem-no por 360 graus. O subwoofer potente 
contribui para criar um som mais dinâmico, produzindo uma 
experiência de som mais envolvente.

Iluminação ambiente
Os elegantes efeitos de luz criarão um ambiente mais tranquilo 
na sua sala de estar. Sempre que ouvir música, terá uma incrível 
experiência visual e acústica.

Conexão sem fios com Bluetooth
A conexão sem fios via Bluetooth cria um som que preenche todo 
o ambiente.

Design icónico, em qualquer lugar
Com um design elegante e compacto, a Harman Kardon Aura 
Studio 3 é o complemento perfeito para qualquer lugar de sua 
casa.

www.harmankardon.com

Conteúdo da caixa:
1 × Harman Kardon Aura Studio 3

1 × Cabo de alimentação

1 × Guia de início rápido

1 × Ficha de segurança

1 × Cartão de Garantia

Especificações técnicas:
•  Versão Bluetooth: 4.2

•  Padrões suportados: A2DP 1.3 e AVRCP 1.6

•  Transdutores: Médios e agudos: 40 mm × 6 elementos; 
subwoofer: 130 mm × 1 elemento

•  Potência nominal: 2 × 15W RMS + 1 × 100W RMS

•  Resposta de frequência: 45 Hz a 20 KHz (-6 dB)

•  Relação sinal-ruído: 80 dB a 15 W (médios e agudos); 
80 dB a 100 W (subwoofer)

•  Fonte de alimentação: 100-240 V ~ 50/60 Hz

•  Potência de transmissão Bluetooth: 0 a 9 dBm

•  Intervalo de frequência de transmissão Bluetooth: 
2,402 a 2,480 GHz

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

•  Dimensões (A x L x P): 283.6 × 232 × 232 (mm) / 
11,2” × 9,1” × 9,1”

•  Peso: 3.6 kg (7.9lb)

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos os direitos reservados. Harman Kardon é marca registada da HARMAN 
International Industries, Incorporated, registada nos Estados Unidos e/ou em outros países. A marca comercial Bluetooth® e os logotipos são 
marcas comerciais registadas pertences à Bluetooth SIG, Inc. Toda e qualquer utilização destas marcas pela HARMAN International Industries, 
Incorporated é feita sob licença. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários. Os recursos, as 
especificações e a aparência física podem ser modificados sem aviso prévio.

HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

AURA STUDIO 3
COLUNA DE SOM COM BLUETOOTH


