
Trådlöst ljud som fyller rummet med bara ett 
knapptryck. 
Harman Kardon Adapt är en trådlös, äkta HD-stereoljudadapter. Den 
uppdaterar din befintliga Hi-Fi-utrustning med rent, tydligt ljud tack 
vare Harmans kunnande inom audioteknologi. Nu behöver inte 
musiken sluta oberoende av var du är i hemmet. Det är bara att sätta 
upp fler högtalare eller adaptrar för att få trådlöst, fylligt ljud i rummen 
med bara ett knapptryck. Spela olika musik i olika rum eller strömma 
samma låt i hela huset i partyläge. Vår app och Bluetooth®-anslutning 
ger dig åtkomst till all musik på din telefon eller dina favorit-appar.

 

Funktioner
 Trådlöst ljud i alla rum

 Lyssna på olika musik i alla rum

 Ett tryck, följ mig-ljud

 App-kontroll och inställning

 Länkknapp för högtalarkontroll

 HD-ljudströmning

 Fungerar med dina favoritmusik-appar

 Flerkanals surroundljud

 Strömma via Bluetooth® eller 3,5 mm-ingång
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Vad fi nns i lådan?
Adapt trådlös HD-stereoadapter
Snabbguide
uSB-strömförsörjning
Strömkabel
Säkerhets- och garantiblad

Specifi kationer
• Spänning ut: >1 Vrms

• Frekvensomfång: 20 Hz~20 kHz

• Signal-brus-förhållande: >85 dB

• Ingångar: Bluetooth®, Aux-in, Wi-Fi

• Mått (B x D x H): 118 x 86 x 30 mm

• Vikt: 121 g

• Strömförsörjning: 5 V DC, 1,0 A

• Bluetooth®-sändarens frekvensomfång: 
 2 402–2 480 MHz

• Bluetooth®-sändarens eff ekt: < 4 dBm

• Bluetooth®-sändarens modulering: 
 GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

• 2,4 G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 
 2 412 MHz~2 472 MHz (2,4 GHz ISM-band, 
 uSA 11-kanaler, Europa 13-kanaler)

• 2,4 G Wi-Fi-sändarens eff ekt: < 20 dBm (ErIP)

• 2,4 G Wi-Fi-modulering: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, 
 CCK, 16QAM, 64QAM

• 2,4 G Wi-Fi nätverkskompatibilitet: IEEE 802.11b/g/n

Trådlöst ljud i alla rum
Strömma din favoritmusik sömlöst till alla trådlösa 
Harman Kardon HD-ljudprodukter i hemmet.

Lyssna på olika musik i alla rum
Strömma klassiska favoriter till ett rum och rock till ett 
annat. Flera strömmar håller alla på bra humör.

Ett tryck, följ mig-ljud
Gå från ett rum till ett annat så följer din favoritmusik efter 
med ett knapptryck. 

App-kontroll och inställning
Använd Harman Kardon-appen för att strömma 
favoriterna överallt i hemmet. Styr och konfi gurera 
HD-ljudsystemet trådlöst via appen utan att det krävs 
några kabelanslutningar.

Länkknapp för högtalarkontroll
Få fart på partyt och kasta dig in i det! När fl era låtar spelas 
trådlöst kan du med ett knapptryck gå igenom dem alla 
för att välja din favorit. Ett långt tryck på knappen startar 
partyläget med samma musik i alla högtalare. rum till 
rum-kontroll på enklaste sätt utan att du behöver använda 
telefon eller surfplatta.

HD-ljudströmning
Till skillnad från andra trådlösa strömningssystem har 
Harman Kardon Adapt stöd för 24 bit/96 kHz HD-ljud 
i studiokvalitet. Du får en suverän ljudupplevelse med 
högre upplösning än CD.

Fungerar med dina favoritmusik-appar
Mer musik, mer fl exibilitet, mer kul. Med denna funktion 
är alla appar (som iTunes radio eller Spotify) en del 
av Harman Kardon-ljudet för hela hemmet. Använd 
Bluetooth® så strömmar Harman Kardon Adapt musiken 
vidare till andra högtalare i hemmet.

Flerkanals surroundljud
Gruppera högtalarna för fylligare och djupare ljud i ett 
visst rum. Ett par Harman Kardon Adapt kan användas 
som del i ett stereo- eller fl erkanalssystem.

Strömma via Bluetooth® eller 3,5 mm-uttag
Anslut din ljudenhet via Bluetooth® eller 3,5 mm-uttag 
till Adapt så omvandlar högtalaren automatiskt signalen 
till Wi-Fi och strömmar sitt ljud till alla rum och ger riktigt 
fl exibelt ljud i hemmet.
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