
Vermogen en streaming in de ultieme 
stereoversterker.
Breng alles op een mooie manier bij elkaar en voeg de kracht van HD-
streaming toe aan uw home-entertainmentsysteem Harman Kardon 
Citation Amp. Luidsprekers voor op de boekenplank, de vloer, in de 
muur of aan de wand of in combinatie met andere Citation-producten 
voor een draadloos Surround-geluidssysteem met meerdere kanalen. 
Volledig nieuwe Digital Loop Amplifier-technologie levert 200 watt 
per kanaal, waarmee u kunt genieten van muziek en films zoals het 
hoort, in combinatie met de ultieme draadloze streamingervaring. 
Stream uw favoriete muziek via Chromecast built-in™ en AirPlay 
of maak verbinding met uw televisie via de bijgesloten HDMI ARC-
uitgang. De Citation Amp is ook geschikt voor de commando- en 
regelingsystemen Control 4 en Crestron.
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  HDMI ARC-invoer voor handige geluidsregeling

  Uitgebreide aanpassing van de audio voor elke installatie

  Werkt met automatische command- en regelingssystemen

  Flexibele installatie-opties

  Voorbereid voor meerkanaals Surround-geluid

  Krijg toegang tot meer dan 300 muziekstreamingdiensten

  Geniet van uw Apple Music met AirPlay
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Superieure Harman Kardon-audioprestaties
Het Harman Kardon Citation-aanbod, de eerste echt premium 
producten in zijn soort, is ultiem in state-of-the-art audio van Harman 
Kardon, al meer dan 65 jaar de belangrijkste leverancier van high fidelity 
audioproducten ter wereld.

Klasse-D-versterking voor al uw entertainment
Upgrade uw bekabelde luidsprekers met Harman Kardon Klasse-D-
vermogen en 200 watt per kanaal (4 ohm). 

Innovatieve Harman Kardon Digital Loop Amplifier-
technologie 
Digital Loop Amplifier-technologie corrigeert de natuurlijke fouten en 
vervorming die optreden in digitale versterking, voor audiokwaliteit 
zoals het hoort. U hoort elke noot zoals de artiest het heeft bedoeld.

HDMI ARC-invoer voor handige geluidsregeling
Verbind de Citation Amp eenvoudig met uw televisie via de 
ingebouwde HDMI ARC-invoer en regel het geluid met de bestaande 
afstandsbediening van uw televisie.

Uitgebreide aanpassing van de audio voor elke installatie
Optimaliseer de audioprestaties van de Citation Amp voor uw omgeving 
en luidsprekers. Pas het EQ, maximale volume, monosumming en de 
variabele subwoofercrossover aan op uw persoonlijke voorkeuren.

Werkt met automatische command- en regelingssystemen 
De Harman Kardon Citation Amp kan eenvoudig worden geïntegreerd 
in de meest populaire verbonden regelingsystemen voor 
thuisautomatisering, zoals Control 4 en Crestron. 

Flexibele installatie-opties
De Harman Kardon Citation Amp kan overal worden geïnstalleerd. Zet 
hem op een rek, een plank, monteer hem aan de muur of verberg hem 
en gebruik de bijgesloten IR-extender.

Voorbereid voor meerkanaals Surround-geluid
Combineer de Harman Kardon Citation Surround-luidsprekers, Citation 
Sub S en Citation Amp met uw bekabelde home-audiosysteem voor 
een meeslepende Surround-geluidervaring met meerdere kanalen.

Krijg toegang tot meer dan 300 muziekstreamingdiensten
Relax, activeer, ontdek. De Harman Kardon Citation Amp geeft u 
toegang tot meer dan 300 muziekstreamingdiensten via Chromecast 
built-in™ AirPlay. Geniet van al uw favoriete audio, internetradio en 
podcasts in adembenemende high-definition kwaliteit.

Geniet van uw Apple Music met AirPlay
Ontdek nieuwe artiesten en krijg toegang tot uw favoriete playlists van 
Apple Music met AirPlay. Gebruik de iPhone-app om uw nummer te 
kiezen en bepaal de sfeer overal in uw huis.

Onderscheidend design
De Harman Kardon Citation Amp combineert home audio-innovatie met 
geraffineerd design in een slanke, compacte verpakking.

Verpakkingsinhoud:
1 x Citation Amp
1 x afstandsbediening
1 x IR Extender
1 x stroomkabel (1,8 m) (verschilt per regio)
1 x Beknopte handleiding
1 x Google Home installatiehandleiding
1 x Garantiecertificaat
1 x veiligheidsblad

Technische specificaties:
•  Analoge ingang: 1 Aux (Stereo RCA-connector)
•  Digitale ingang: 1 Digitaal (HDMI ARC-, Coax- or optische connector)
•  Audio-uitgangen: 1 Line Out, 1 Subwoofer Out
•  Andere verbindingen: Ethernet, IR-ingang voor afstandsbediening, 

12 V-uitgang voor triggersignaal
•  Nominaal uitgangsvermogen (8 ohm): 125 W RMS per kanaal 
•  Nominaal uitgangsvermogen (4 ohm): 200 W RMS per kanaal
•  Minimale impedantie: 4 ohm
•  Totale harmonische vervorming (THD): 0.05%
•  Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
•  Signaal naar ruis: >110 dB A-gewogen
•  Analoge invoer maximaal ingangsniveau: 2 V RMS
•  Digitale invoerindelingen: PCM, Dolby Digital
•  Toonregeling: Bass, Treble
•  Maximale Volumeregeling: 0 - 100% van maximaal vermogen
•  Linker-/rechterkanaal monosumming: Ja
•  Subwooferuitgang: Monosumming of Crossovermodus
•  Subwoofer Crossover-frequenties: 50 - 120 Hz
•  Bluetooth-versie: 4.2
•  Wi-Fi-netwerkcompatibiliteit: 802.11a/b/g/n/ac  
•  Voeding: 100-240 V~50/60 Hz
•  Stroomverbruik: 125 W
•  Afmetingen (B x H x D): 215 x 75 x 230 mm
•  Rekhoogte: 2 RU
•  Gewicht: 2,4 kg
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© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Harman Kardon is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de 
Verenigde Staten en/of andere landen. Google Home en Chromecast built-in zijn handelsmerken van Google LLC. Vereist Chromecast of Chromecast built-in apparaat. 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 respectieve eigenaren. Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance. *Vereist compatibele apparatuur. 
Beschikbaarheid en prestaties van bepaalde andere functies en diensten zijn dienst-, apparaat- en netwerkafhankelijk en is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden; een abonnement is 
mogelijk vereist en aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken 
van Dolby Laboratories. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten. 
Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

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

www.harmankardon.com
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