SURROUND-GELUID VOOR EEN MEESLEPENDE FILMERVARING

Schitterend geluid dat u aanspreekt.
De Harman Kardon Citation Surround is een draadloze surround
sound-luidspreker van de nieuwe generatie. De Citation Surround is
eenvoudig in te stellen en in gebruik en combineert innovatie in home
audio met aandacht voor details in het design. Het resultaat is een
verfijnde uitstraling en surround-sound voor een meeslepende filmen muziekervaring in combinatie met de Citation Bar en Citation Sub
en/of Citation Tower. Ga voor de volledige 5.1 home theater surround
sound-ervaring zonder alle kabels. Met automatische softwareupdates is uw Citation Surround altijd up-to-date en optimaal.

Functies
Premium industrieel design
Verfijnde geluidskwaliteit
Filmisch draadloos surround-geluid
Geschikt voor multi-channel surround sound
Altijd optimaal
Draadloze connectiviteit

SURROUND-GELUID VOOR EEN MEESLEPENDE FILMERVARING

Premium industrieel design

Verpakkingsinhoud:

De Citation Surround combineert innovatie in home audioentertainment met een geavanceerd en schitterend design. De
hoogwaardige gemixte wollen stof, gemaakt door Kvadrat, is
vuilafstotend en vlamvertragend.

2 x Citation Surround
2 x Wandmontagebeugel
1 x Snelstartgids
1 x Garantiebewijs
1 x Veiligheidsblad
2 x voedingskabel (1,8 m)

Verfijnde geluidskwaliteit
Al meer dan 65 jaar is Harman Kardon toegewijd aan het leveren
van luxueuze audio-ervaringen die de luisteraar de muziek doet
voelen en onderdompelt in het moment. Citation is de ultieme
expressie hiervan en is ‘s werelds eerste echt premium product
in zijn soort.

Technische specificaties:
• Modelnaam: Citation Surround
• Transducer: 1 x 25mm tweeter, 2 x 3" woofer
• Uitgangsvermogen: 2 x 50W RMS

Filmisch draadloos surround-geluid

• Signaal-ruisverhouding: >80dB

Ga voor een volledige home theater surround sound-ervaring
zonder alle kabels. Installeer een 5.1-systeem voor de ultieme
film-, sport- en spelervaring door een Citation Bar, Citation Sub
en/of Citation Tower toe te voegen.

• Voeding: 100–240V~50/60Hz

Geschikt voor multi-channel surround sound

• 5 GWISA zendfrequentiebereik:
5.15–5.35GHz, 5.470–5.725GHz, 5.725–5.825GHz

Samen met de Citation Bar of Citation Sub en Tower levert de
Citation Surround een indrukwekkende, multi-channel home
theater surround sound-ervaring.

Altijd optimaal
Met automatische software-updates voor nieuwe functies en
diensten zijn uw muziek- en spraakopties altijd up-to-date en op
zijn best.

• Stroomverbruik in de slaapstand: < 2.0Watts
• 5GWISA zendervermogen: < 14dBm
• 5GWISA modulatie: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

• Dimensie (B x H x D): 105 x 273 x 86mm
• Gewicht: 1,29kg (1,29 kg)
• Afmetingen verpakking (B x H x D): 235 x 383 x 150mm
• Gewicht verpakking (bruto): 3,57kg

Draadloze connectiviteit
Het is niet nodig om audiokabels voor de Citation Surround
te gebruiken. Een draadloze verbinding maakt installatie
eenvoudiger dan ooit.
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