
Betoverend draadloos geluid.

Harman Kardon FLY TWS-oordopjes combineert subliem geluid 

en een prachtig ontwerp met een verfijnde draadloze interface. 

De oordopjes is waterbestendig, kan snel worden opgeladen en 

heeft 20 uur afspeeltijd. Perfect voor muziekliefhebbers die veel 

onderweg zijn. De unieke functies stellen u in staat met de wereld te 

communiceren en van uw muziek te genieten. Met Google Assistent 

en Amazon Alexa krijgt u altijd handsfree assistentie waar u ook bent. 

Ambient Aware stelt u in staat de oordopjes te gebruiken en toch het 

omgevingsgeluid te horen. Verlaag het volume van de oordopjes om 

een gesprek te voeren met behulp van TalkThru. Personaliseer een 

ultieme geluidservaring met de Harman Kardon Headphones-app.
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VOLLEDIG DRAADLOZE IN-EAR OORDOPJES



Superieure volledig draadloze verbinding
Geniet van de vrijheid van een volledig draadloze verbinding. 
Koppel uw Harman Kardon FLY TWS-oordopjes aan uw 
smartphone en geniet van de ultieme handsfree-ervaring. 
Harman Kardon Signature Sound
Harman Kardon FLY TWS-oordopjes beschikt over 5,8 mm drivers 
en biedt u hoogwaardige audio, waar u ook bent. Geniet van 
verbluffende audio terwijl u onderweg bent.
Een hele dag met high-fidelity 
Met 20 uur afspeeltijd (6 uur afspeeltijd met de oortelefoons +  
14 uur met de oplaadcassette) zorgt de Harman Kardon FLY TWS-
oordopjes voor eindeloos luisterplezier.
Snel koppelen
Met Fast Pair ingeschakeld van Google, is uw Harman Kardon FLY 
TWS verbonden met uw Android-apparaat zodra u deze uit de 
hoes haalt. U kunt ook meerdere apparaten koppelen door op het 
scherm van het apparaat te tikken.
Google Assistent en Amazon Alexa
Een simpele aanraking van de oortelefoon activeert uw favoriete 
stemassistent. Krijg antwoorden, speel muziek en profiteer van 
het gebruiksgemak van spraakopdrachten.
Een probleemloze gebruikerservaring
Met de unieke functies van de Harman Kardon FLY TWS-
oordopjes behoren onderbrekingen tot het verleden. Gebruik 
TalkThru om het volume van de oordopjes te verlagen voor een 
echt gesprek, zonder uw headset af te zetten. Toch meekrijgen 
wat er om u heen gebeurt? Met Ambient Aware hoort u 
omgevingsgeluiden zonder de muziek te onderbreken.
Waterbestendig, zorgeloos
Perfect voor mensen die onderweg zijn. De Harman Kardon FLY 
TWS-oordopjes is zweet- en waterbestendig met IPX5-classificatie. 
De oordopjes werkt in alle weersomstandigheden en laat u zonder 
afleiding van uw muziek genieten, waar u ook bent.
Ultieme functionele aanraakbediening
Beheer uw audio met volledig functionele draadloze 
aanraakbediening. Met een lichte tik of veeg op uw oortelefoon 
kunt u telefoongesprekken aannemen of weigeren, het volume 
verhogen of verlagen, muziek kiezen en Ambient Aware, TalkThru 
en de stemassistent starten.
Handsfree stereogesprekken
Het ultieme in draadloos bellen. Harman Kardon Fly TWS-
oordopjes onderdrukt omgevingsgeluid voor helder stereogeluid. 
Houd gemakkelijk contact met vrienden, familie of zakelijke 
kennissen.
Geniet van een nieuwe ervaring met de  
Harman Kardon Headphones-app
Optimaliseer uw luisterervaring met de Harman Kardon 
Headphones-app. Geniet van persoonlijk geluid door de 
verschillende equalizerinstellingen aan uw voorkeur aan te passen 
en Google Asssistent of Amazon Alexa als uw stemassistent te 
selecteren. Uw oren doen de rest.

www.harmankardon.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Harman Kardon is een handelsmerk van HARMAN International 
Industries, Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Met betrekking tot het gebruik ervan door HARMAN International Industries, Incorporated 
geldt een licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Opties, specificaties en vormgeving 
kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

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

FLY TWS

Auto Pauze-modus
Voorkom dat de batterij van het apparaat leegloopt zonder dat u 
het weet. Wanneer u het luisteren naar muziek even onderbreekt, 
zorgt de energiebesparende functie van de Harman Kardon Fly 
TWS-oordopjes ervoor dat de voeding wordt uitgeschakeld. 
De “Auto-off timer” in de My Harman Kardon Headphones-
app zet de oordopjes na 30 minuten in de automatische 
uitschakelfunctie. Klaar om weer te genieten? Hervat het afspelen 
in een flits. 
Ultiem comfort en hoogwaardig ontwerp
De Harman Kardon FLY TWS-oordopjes is gemaakt van verfijnde 
materialen en is comfortabel voor uw oren. Dankzij de lederen 
afwerking op beide oordoppen en de oplaadetui zijn de Harman 
Kardon FLY TWS niet alleen verfijnd maar ook duurzaam.

Verpakkingsinhoud
Harman Kardon FLY TWS Oordopjes
Oordopjes
Oplaadkabel
Oplader
1 x garantie / waarschuwingsblad (W /!)
1 x snelstartgids / veiligheidsblad (S / i)

Technische specificaties
• Driver: 5.6 mm dynamic driver

• Frequentierespons: 10 Hz – 20 kHz 

• Impedantie: 17 ohm

• Gevoeligheid: 97 dBSPL@1 kHz/1mW

• Microfoongevoeligheid: -6 dBV@1kHz/Pa

• Frequentiebereik zender: 100 Hz – 8 kHz

• Bluetooth uitgezonden vermogen: <13 dBm 

• Bluetooth uitgezonden modulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 

• Bluetooth-frequentie: 2,402 GHz – 2,480 GHz 

• Bluetooth-profielen: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

• Bluetooth-versie: 5.0 

•  Type batterij voor headset: Lithium-ion batterij  
(55mAh/3,7V DC)

• Type batterij oplader: Lithium-ion batterij (450mAh/3,7V DC)

• Stroomvoorziening: 5 V == 1 A

• Oplaadtijd: <2 uur wanneer leeg

• Afspeeltijd muziek met BT aan: Tot 6 uur

• Totale afspeeltijd muziek via oplaad-etui: Tot 20 uur

• Oortelefoon: 7,3 g / pc (14,6 g gecombineerd)

• Oplader: 59.2 g
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