
Suverän ljudåtergivning i äkta trådlösa hörlurar 
som gör resan till ett nöje.
Harman Kardon Soho Wireless har en portabel design i låg vikt med bästa 
möjliga trådlösa ljud i ett par stilrena och praktiska hörlurar. Det raffinerade 
ljudet som återges av 30-mm element och högprestanda neo-element håller 
det som Harman Kardon lovar gällande ljud och det snygga, sofistikerade 
utseendet är ett bevis på bästa hantverk in i minsta detalj. 

Bluetooth®-teknologi och NFC för parkoppling med många olika enheter för 
frihet med trådlös anslutning. Lägg till snillrika touch-reglage på hörlurarna 
som ger enkel kontroll och total frihet. Kraftfulla, exakta och eleganta – Harman 
Kardon Soho Wireless hörlurar är gjorda för att du ska ta med dig bästa 
möjliga ljud.

Funktioner
		Bluetooth®-anslutning 

	Hörlursplacerade sensorer

	30 mm högtalarelement och neo-omvandlare 

	Elegant, uppseendeväckande design 

	Unik hopfällbar konstruktion

	Utföranden: 

SOHO WIRELESS
PREMIUM ON-EAR-HÖRLURAR MED FÖRENKLAD BLUETOOTH®-ANSLUTNING.



SOHO WIRELESS
PREMIUM ON-EAR-HÖRLURAR MED FÖRENKLAD BLUETOOTH®-ANSLUTNING.

Bluetooth®-anslutning med NFC ger 100 % 
oberoende, enhetskompatibilitet och rörelsefrihet.
Dagens trådlösa informationsdelning är anpassad och förenklad med 
Bluetooth®-anslutning, tillsammans med  NFC samt aptX- och AAC-
kodning för förlustfri dataöverföring och åtkomst till många enheter. 
En praktisk bypass-kabel gör att du kan vara ansluten till ditt ljud 
även när du laddar upp ett svagt batteri med hjälp av medföljande 
USB-kabel.

Hörlursplacerade sensorer för enkel och bekväm 
touchkontroll.
Direktåtkomst till fjärrfunktioner från hörlursreglagen som reagerar på 
minsta beröring – optimalt för enkel kontroll och total bekvämlighet.

30 mm högtalarelement och neo-omvandlare ger 
exakt ljudåtergivning för alla frekvenser.
Lita på att Harman Kardon ger exceptionell akustik som matchar dess 
höga nivå på elegans och funktion.

Elegant, uppseendeväckande design med detaljer i 
sytt premiumskinn och rostfritt stål.
Med enbart bästa hantverk och det optimala inom material gör dessa 
hörlurar mer än bara låter bra och ansluter till andra enheter – de får 
dig att se lika bra ut som du känner dig.

Unik hopvikningsfunktion gör att hörlurarna kan 
stoppas ned i sitt supertunna fodral, enkelt och 
skyddande.
Även om du lever ett liv i farten måste du då och då koppla av  – och 
Soho Wireless kan vikas ihop platta och stoppas undan i sitt fodral för 
säker transport.

Vad finns i lådan?
1 par Harman Kardon Soho Wireless hörlurar

1 supertunt fodral

1,2 m bypass-kabel 

1 m USB-uppladdningskabel

Specifikationer
Typ : Premium, on-ear-hörlurar med Bluetooth®

Frekvensomfång : 20 Hz~20 kHz

Impedans : 32 ohm

Max ineffekt : 30 mW

Känslighet : 100 dB@1 kHz/1 mW

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

© 2014 HARMAN International Industries, Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Harman Kardon är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, 
Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder. Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all 
användning av dessa av HARMAN International Industries, Incorporated, är under licens. Apple, iPhone, iPad, iPod touch och iPod nano är varumärken som tillhör 
Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Funktioner, specifikationer och utseende kan komma att ändras utan att detta meddelas. www.harmankardon.com


