
Eleve seus sentidos com o excepcional estéreo e 
design industrial artístico.
Envolva-se no ritmo da vida com precisão acústica incomparável. 
Elegantemente elaborado, o Harman Kardon Onyx Studio 7 oferece 
dois tweeters para um excelente desempenho estéreo e uma alça 
de alumínio anodizado para facilitar o transporte. Com 8 horas de 
duração da bateria, você pode ir aonde quer que a música o leve. Ouça 
suas listas de reprodução favoritas ou conecte dois alto-falantes Onyx 
Studio 7 para criar a imersão sonora perfeita para qualquer ocasião.

Características
  Desempenho estéreo superior
  Design elegante
  Reprodução Bluetooth® sem fios
  Até 8 horas de autonomia
  Dual Sound sem fios

CAIXA DE SOM ESTÉREO PORTÁTIL COM BLUETOOTH



Desempenho estéreo superior
Ao adicionar dois tweeters na mais recente evolução da renomada 
linha de caixas de som portáteis da Harman Kardon, o Onyx 7 cria a 
ilusão de uma paisagem sonora imersiva e multidirecional.

Design elegante
Produzido com materiais premium, o Onyx 7 se adapta facilmente ao 
seu estilo de vida e à sua casa. A elegante alça de alumínio anodizado 
elegante também funciona como uma base resistente para facilitar o 
transporte.

Reprodução Bluetooth® sem fios
Aumente suas possibilidades musicais conectando as listas de 
reprodução de dois dispositivos Bluetooth sem fio com o Onyx 7 para 
maior variedade de músicas.

Até 8 horas de autonomia
Com até 8 horas de autonomia, não há cabo de alimentação para 
prendê-lo. Experimente liberdade da música em movimento. 

Dual Sound sem fios
Conecte sem fios duas caixas de som Harman Kardon Onyx Studio 7 
para uma experiência de audição de música elevada.

Conteúdo da caixa:
Onyx Studio 7
Adaptador de tomada
Material impresso

Especificações técnicas:
Especificações gerais
•  Modelo Nº: ONYX STUDIO 7
•  Transdutor: Woofer 1 x 120mm, Tweeter 2 x 25mm
•  Potência nominal de saída: 50 W RMS
•  Fonte de alimentação: 19 V / 2 A
•  Resposta em frequência: 50 Hz -  20 kHz (-6dB)
•  Relação sinal-ruído: > 80 dB
•  Tipo de bateria: Polímero de ion-lítio 11,70 Wh  

(equivalente a 3,6 V/ 3250 mAh)
•  Tempo de carregamento da bateria: 5 horas
•  Tempo de reprodução de música: até 8 horas  

(dependendo do nível do volume e do conteúdo áudio)
Especificações sem fios
•  Versão Bluetooth®: 4.2
•  Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
•  Faixa de frequência do transmissor Bluetooth®: 2400 MHz - 2480 MHz
•  Potência do transmissor Bluetooth®: ≤ 9 dBm (EIRP)
•  Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensões
•  Dimensões (L x A x P:) 268.0 x 302.5 x 159.5 mm/ 10.55 x 11.90 x 6.28"
•  Peso: 3.295 kg/ 7.26 lbs
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