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Rijk geluid in stijlvol ontwerp.  
Creëer je eigen sfeer met de Harman Kardon Onyx Studio 8. De 
Onyx Studio 8 is stijlvol én duurzaam. De luidspreker is gemaakt 
van gerecyclede materialen en combineert zo milieuvriendelijke 
keuzes met een prachtig ontwerp. Gebruik het ranke handvat van 
geanodiseerd aluminium om de draagbare luidspreker overal mee 
naartoe te nemen. Wanneer je de luidspreker van de ene ruimte 
naar de andere verplaatst en inschakelt, kalibreert de Onyx Studio 
8 zichzelf automatisch om de audioprestaties te optimaliseren. Via 
Bluetooth kun je eenvoudig twee apparaten koppelen en om de 
beurt je favoriete muziek afspelen. Of koppel twee Onyx Studio 
8-luidsprekers draadloos met elkaar voor een bredere, meer
gedetailleerde stereogeluidservaring. Met een batterijduur van 8
uur hoef je nooit meer een beat te missen. Of je nu deelneemt aan
kristalheldere conference calls, of juist ontspant met je favoriete
afspeellijst.

Functies
 Superieure geluidsprestaties
Elegant design
Automatische aanpassing
Tot 8 uur streamen via Bluetooth 
Milieuvriendelijke materialen
Versterk stereogeluid met twee luidsprekers
Kristalheldere telefoongesprekken



Functies en eigenschappen

Superieure geluidsprestaties
De ongeëvenaarde akoestische techniek van Harman Kardon zorgt voor een 
rijk, ruimtevullend geluid in elke omgeving, of je nu naar je favoriete muziek 
luistert of deelneemt aan kristalheldere conference calls.

Elegant design
De Onyx Studio 8 is gemaakt van hoogwaardige materialen en past naadloos 
in jouw levensstijl en interieur. Dankzij de ranke handgreep van geanodiseerd 
aluminium, die ook dienst doet als solide basis, kun je de luidspreker 
gemakkelijk meenemen naar een andere ruimte.

Automatische aanpassing
Geniet van perfect geluid, waar je ook bent. Wanneer je het apparaat inschakelt 
kalibreert de Onyx Studio 8 automatisch voor zijn nieuwe omgeving, wat het 
best mogelijke geluid garandeert, waar je de luidspreker ook gebruikt.

Tot 8 uur streamen via Bluetooth 
De Onyx Studio 8 koppelt naadloos met elk Bluetooth-apparaat voor nog 
betere, buitengewone audio. En omdat muziek bedoeld is om te worden 
gedeeld, kun je met iedereen van afspeellijst wisselen door twee apparaten 
tegelijkertijd met de luidspreker te verbinden. De Onyx Studio 8 heeft een 
batterijduur van 8 uur en geen snoer, zodat je de luidspreker overal neer kunt 
zetten en muziek kunt luisteren.

Milieuvriendelijke materialen
De Onyx Studio 8 is gemaakt van gerecycled plastic. De stof van het 
luidsprekerfront is geweven van gerecycled polyestergaren en onze papieren 
verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd papier en bedrukt met soja-inkt. 
Samen verminderen deze keuzes de impact op het milieu.

Versterk stereogeluid met twee luidsprekers
Verhoog de sfeer snel en eenvoudig met een breder, meer gedetailleerd geluid 
door twee Onyx Studio 8-luidsprekers draadloos met elkaar te koppelen.

Kristalheldere telefoongesprekken
De Onyx Studio 8 is voorzien van een ingebouwde dubbele microfoon voor 
een helder op afstand geregistreerd stemgeluid, zodat je vrijwel overal in de 
kamer kristalheldere handsfree telefoongesprekken kunt voeren.

Technische specificaties

Algemene specificaties

• Modelnr.: ONYX STUDIO 8

• Transducers: 1 x 120 mm woofer, 2 x 20 mm tweeter

• Nominaal uitgangsvermogen: 50 W RMS

• Voeding: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

• Frequentiebereik: 50 Hz – 20 kHz (-6 dB)

• Signaal-ruisverhouding: > 80 dB

• Type batterij: Li-ion polymeer 11,70 Wh (gelijk aan 3,6 V / 3250 
mAh)

• Oplaadtijd batterij: 5 uur

• Afspeeltijd voor muziek: maximaal 8 uur (afhankelijk van 
volumeniveau en audio-inhoud)

Specificatie draadloos

• Bluetooth®-versie: 5.2

• Bluetooth®-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

• Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 2400 MHz - 2483,5 MHz

• Bluetooth®-zendervermogen: ≤ 12 dBm (EIRP)

• Modulatie Bluetooth®-zender: GFSK π/4 DQPSK 8DPSK

Afmetingen 

• Afmetingen (b x h x d): 312 x 275,8 x 163,8 mm/12,28 x 10,86 x 
6,45 inch

• Gewicht: 3,52 kg/7,76 lb

Verpakkingsinhoud:

Onyx Studio 8

Netsnoer

Drukwerk
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