
Harman Kardon® Onyx Studio 8: draagbare
elegantie en een rijkelijk stereogeluid
De nieuwste Onyx Studio speaker is de best klinkende en meest duurzame tot nu

toe
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AMSTERDAM - 30 augustus 2022 – Een stijlvol, duurzaam en akoestisch ontwerp, met de

nieuwe Harman Kardon Onyx Studio 8 heb je het toppunt van draagbare speakers voor thuis te

pakken. De nieuwste parel uit de iconische Onyx Studio-lijn van premium Bluetooth speakers is

op een prachtige manier vervaardigd uit duurzame materialen en natuurlijk voorzien van de

compromisloze geluidskwaliteit waar het merk om bekend staat. Of je nou naar je favoriete

playlist óf naar je collega’s in een kraakheldere Teams-meeting luistert: het geluid vult jouw

gehele ruimte.

 

De Harman Kardon Onyx Studio 8 is gemaakt van gerecycled plastic, en de stof van de speaker

is gemaakt van gerecycled polyesterdraad. In lijn met de wens en ambitie van het merk om

duurzame(re) keuzes te maken, wordt het product verpakt in materiaal dat voldoet aan de FSC-

standaarden voor verantwoord bos- en papiergebruik én wordt er gebruikgemaakt van

milieuvriendelijke soja-inkt. Zo maak je, in één klap, een mooie impact op je dagelijks leven en

reduceer je negatieve impact op de planeet. 

 

Het ontwerp van de single 120mm woofer en bijbehorende 20mm tweeter, vervaardigd met de

ongeëvenaarde geluidskwaliteit van Harman Kardon, produceert een geweldig geluid waarvan

je dankzij de batterijduur van maar liefst acht uur geen beat hoeft te missen. Met het strakke

aluminium handvat neem je dit superieure geluid overal met je mee.

 

Wil je jouw ervaring nóg persoonlijker maken? Als je de speaker van de ene naar de andere

kamer verplaatst, kalibreert de Harman Kardon Onyx Studio 8 zichzelf automatisch voor het

beste geluid. Je kunt twee apparaten gemakkelijk aan elkaar koppelen via Bluetooth en om de

beurt jouw favoriete nummer laten afspelen. Of koppel twee Onyx Studio speakers draadloos

aan elkaar voor een bredere en meer gedetailleerde geluidservaring.

 

De dual microfoon is voor zowel muziek als telefoongesprekken gemaakt, en daardoor

garandeert het een helder stemgeluid van zowel dichtbij als veraf. Zo kun je nagenoeg overal in

de kamer genieten van kraakheldere én handsfree telefoongesprekken. 

 



“De Harman Kardon Onyx Studio 8 staat voor een verandering in ons design en de productie

bij Harman Kardon. Aan de buitenkant lijkt het wellicht op de nieuwste uitvoering in onze

prachtig vormgegeven Onyx Studio-productlijn, maar de switch naar het gebruik van

gerecycled plastic en onze op papier-gebaseerde verpakking laat onze wil en wens om de druk

van onze producten op het milieu te verminderen, zónder daarbij in te leveren op de kwaliteit

en prestaties van onze producten, heel duidelijk zien.” - aldus Dave Rogers, President,

HARMAN Lifestyle Division.

 De Harman Kardon Onyx Studio 8 is vanaf half oktober verkrijgbaar in drie kleuren (zwart,

champagne en donkerblauw) voor een prijs van €299.
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OVER HARMAN KARDON

Harman Kardon creëert prachtig geluid dat je aanspreekt. Het wereldberoemde audiomerk combineert functie en
vorm naadloos met elkaar dankzij de hoogste geluidskwaliteit, een elegant design en zorgvuldige aandacht voor
detail. De iconische Harman Kardon SoundSticks maken deel uit van de permanente collectie van het Museum
of Modern Art in New York, wat de design status van het merk onderstreept. Harman Kardon is al meer dan 65
jaar toonaangevend op het gebied van akoestiek en design, met een betoverend geluid dat een complete
luisterervaring brengt in het leven thuis, onderweg en in enkele van 's werelds meest geliefde voertuigen. 
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