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Kannettavaa eleganssia ja rikas stereoääni
Harman Kardon® Onyx Studio 8
Uusin Onyx Studio kaiutin on parhaan kuuloinen ja tähänastisista

ympäristöystävällisin

Amsterdam – 30. elokuuta 2022 – Tyylikäs, kestävä ja äärimmäisen akustisesti

suunniteltu uusi Harman Kardon Onyx Studio 8 edustaa kannettavien kotikaiuttimien huippua.

Uusin ikonisen Onyx Studio -sarjan premium Bluetooth-kaiutin, Harman Kardon Onyx Studio

8 on tyylikkäästi muotoiltu ympäristöystävällisestä materiaaleista, ja sen taustalla on

tinkimätön äänenlaatu, josta tuotemerkki on tunnettu. Nauti huoneen täyttävästä äänestä,

kuunnellessasi suosikkisoittolistaasi tai osallistuessasi puhelinneuvotteluihin.
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Kierrätysmuovista valmistetussa Harman Kardon Onyx Studio 8 kauttimessa on myös säleikkö,

joka on kudottu kierrätetystä polyesterilangasta. Tuotemerkin ympäristöystävällisten

käytäntöjen mukaisesti tuotepakkaus täyttää FSC-sertifioidut vastuullisen metsänhoidon ja

paperin käytön standardit, ja FSC-sertifioidut paperipohjaiset pakkaukset on painettu

ympäristöystävällisellä soijamusteella. Tee kaunis vaikutus jokapäiväiseen elämääsi ja ole

ystävällisempi planeetalle Harman Kardon Onyx Studio 8:lla.

 

Harman Kardonin vertaansa vailla olevalla ääniosaamisella kehitetty yksittäinen 120 mm:n

bassokaiutin ja kaksi 20 mm:n diskanttikaiutinta tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn, ja 8

tunnin akunkesto varmistaa, että et koskaan missaa musiikkiasi. Käytä tyylikästä

alumiinikahvaa kuljettaaksesi upean stereoäänen mukanasi minne tahansa. 

 

Kun siirrät kaiuttimen huoneesta toiseen ja kytket virran päälle, Onyx Studio 8 kalibroi itsensä

automaattisesti parhaan äänen saamiseksi. Yhdistä kaksi laitetta helposti Bluetoothilla ja toista

suosikkikappaleita vuorotellen. Tai yhdistä langattomasti kaksi Onyx Studio 8 -kaiutinta yhteen

saadaksesi laajemman ja yksityiskohtaisemman stereoäänen.

 

Puheluille ja musiikille suunniteltu kaksoismikrofoni takaa äänen selkeyden ja vapauttaa sinut

nauttimaan kristallinkirkkaista handsfree-puheluista käytännössä mistä tahansa huoneesta.

 

"Harman Kardon Onyx Studio 8 merkitsee muutosaskelta suunnittelussamme ja

valmistuksessamme. Päältä katsottuna se saattaa näyttää kauniisti muotoillun Onyx Studio -

tuotesarjamme uusimmalta versiolta, mutta siirtyminen kierrätysmuoviin ja paperipohjaisiin

pakkauksiin osoittaa sitoutumisemme vähentää tuotteidemme ympäristövaikutuksia

tekemättä kompromisseja tuotteiden laadussa tai suorituskyvyssä", sanoo Dave Rogers,

HARMAN Lifestyle Divisionin johtaja.

Saatavana kolmessa värissä (musta, samppanja ja tummansininen), Harman Kardon Onyx

Studio 8 on saatavilla lokakuun puolivälistä 2022 alkaen hintaan 399 €.
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Harman Kardon luo kauniin ja puhuttelevan äänen. Maailmankuulu audiobrändi yhdistää

saumattomasti toiminnallisuuden ja muotoilun korkealaatuisimman äänen, tyylikkään

suunnittelun ja huolellisen yksityiskohtien huomioimisen avulla. Vuonna 1954 Harman

Kardonista tuli ensimmäinen äänialan brändi, joka julkaisi AM/FM-hifi-

kompaktivastaanottimen. Yli 65 vuoden ajan Harman Kardon on ollut johtava äänitekniikan ja

suunnittelun asiantuntija, joka valloittaa korvia ja sydämiä. Brändin muotoilustatusta

vahvistavat ikoniset Harman Kardon SoundStickit ovat osa New Yorkin Nykytaiteen museon

pysyvää kokoelmaa.
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HARMAN KARDON

HARMAN

HARMAN (harman.com) suunnittelee ja valmistaa tuotteita ja ratkaisuja autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille
maailmanlaajuisesti. HARMAN tuottaa muun muassa verkkoon kytkettävien autojen järjestelmiä,
äänentoistolaitteita, yritysten automaatioratkaisuja sekä teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon
perustuvan Esineiden Internetin järjestelmiä. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark
Levinson® ja Revel® kaltaisten tuotemerkkien ansiosta HARMAN on niin äänentoiston ammattilaisten,
muusikkojen kuin tapahtumajärjestäjienkin suosiossa ympäri maailman. Yli 50 miljoonaa autoa on tänä päivänä
varustettu HARMAN äänentoistojärjestelmällä ja verkkoon kytkettävän auton järjestelmällä. HARMANin
ohjelmistojärjestelmät tukevat miljardeja mobiililaitteita ja verkkoyhteydessä toimivia järjestelmiä kaikilla
mahdollisilla alustoilla töistä koteihin ja autoista puhelimiin. HARMAN työllistää noin 30 000 ihmistä
maailmanlaajuisesti Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. HARMANista tuli Samsung Electronicsin täysin
omistama tytäryhtiö maaliskuussa 2017.
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