
5.1-kanaals thuisbioscoop en luidsprekersysteem
HKTS 20

Specificaties

De Harman Kardon® HKTS 20
is voor filmfans een systeem om van te dromen. Met een 
middenkanaal-luidspreker met twee drivers voor levendige 
en heldere dialogen, vier compacte maar krachtige 
satellieten die u midden in het spektakel plaatsen en 
een 200-watt subwoofer voor een verpletterende bas is 
het HKTS 20-systeem minstens zo fantastisch als een 
Hollywoodfilm.

Voornaamste specificaties
■	 Impedantie – satelliet- en middenluidsprekers: 
 8 ohms, SPL @ 1 watt/meter: 86dB
■	Frequentierespons van het systeem: 45Hz – 20kHz;
 aanbevolen krachtversterker:  10W – 80W
■	Afmetingen (H x B x D) en gewicht –
 satellieten (basis inbegrepen): 216mm x 110mm x
 88mm, 0,95kg;
 middenluidspreker: 110mm x 272mm x 88mm,
 1,45kg;
 subwoofer: 353mm x 267mm x 267mm, 9kg

 Diepte is inclusief knoppen, toetsen en aansluitingen, tenzij 
anders vermeld. Hoogte is inclusief voetjes en behuizing, 
tenzij anders vermeld.

Uitvoeringskenmerken
Home entertainment solutions
Uitzonderlijke geluidsprestaties 
Elegant ontwerp
5.1-kanaals geluid
200-watt subwoofer (200mm)
Tweeweg luidsprekers
Voor video afgeschermd
Wandbeugels
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5.1-kanaals thuisbioscoop en luidsprekersysteem
HKTS 20

Functies

Macht
■	Vier identieke tweewegsatellieten met een
 middenbereikdriver van 75mm en een soft-dome-tweeter
 van 19mm, voor video afgeschermd
■	Een op de stem afgestelde middenkanaalluidspreker met
 een middenbereikdriver van 75mm en een soft-dome
 tweeter van 19mm, voor video afgeschermd
■	Subwoofer van 200 watt met eigen voeding en een 
 200mm driver

Connectiviteit
■	Uitgerust met een speciale LFE-invoer (laagfrequente
 effecten) voor een comfortabele aansluiting op de receivers
 en de voorversterker/processoren met specifale subwoofer
 uitgangen die laagfrequente signalen overdragen
■	Lijnniveau-ingangen

Handigiheid
■	Alle kabels voor de aansluiting van de luidsprekers op uw
 receiver of de voorversterker/processoren en de versterker
 zijn inbegrepen
■	Faseschakelaar om het systeem op de luisteromgeving en
 geheel naar wens af te stellen
■	Uitneembare voetjes en wandbeugels voor de
 satellietluidsprekers en een wandbeugel voor de
 middenluidspreker
■	Signaalsensor voor het afzoeken van audiosignalen en om
 de subwoofer automatisch van stand-by in ‘On’ te
 schakelen
■	Niveaubeheer voor het bijstellen van het volume van de
 subwoofer
■	Basversterkerschakelaar om de laagfrequente prestaties
 van de subwoofer te vergroten
■	Als optie is een HTFS 3 staander verkrijgbaar


