SURROUNDLYD TIL OPSLUGENDE FILMOPLEVELSER

Stilren lyd der taler til dig.
Harman Kardon Citation Surround er en trådløs næste-generations
surround-højttaler, som er let at sætte op og bruge. Den kombinerer
lydtekniske nyskabelser med et sofistikeret design med sans for
de mindste detaljer. Nyd surroundlyd med medrivende film- og
musikoplevelser, når højttalerne parres med Citation Bar og Citation
Sub og/eller Citation Tower. Du får ægte 5.1 surroundlyd i din
hjemmebiograf – uden kablerne. Automatiske softwareopdateringer
sikrer, at Citation Surround altid er opdateret til at yde sit bedste.
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SURROUNDLYD TIL OPSLUGENDE FILMOPLEVELSER

Førsteklasses industrielt design

Hvad er der i æsken:

Citation Surround kombinerer lydtekniske innovationer med et
sofistikeret og smukt design. Det førsteklasses uldstof, lavet af
Kvadrat, er smudsafvisende og brandhæmmende.

2 x Citation Surround
2 x Vægmonteringsbeslag
1 x Lynguide
1 x Garantikort
1 x Sikkerhedsark
2 x strømkabel (1,8m)

Sofistikeret lydkvalitet
I mere end 65 år har Harman Kardon været en dedikeret
leverandør af luksuriøse lydoplevelser, hvor lytteren mærker
musikken og fordyber sig i øjeblikket. Citation er kulminationen
– og verdens første ægte premium-produkt af denne type.

Trådløs surround-lyd
Få ægte surroundlyd i din hjemmebiograf – uden alle kablerne.
Når du tilføjer en Citation Bar og Citation Sub og/eller Citation
Tower, får du et 5.1-system til ultimative film-, sport- og
spiloplevelser.

Klar til surroundlyd i flere kanaler
Sammen med Citation Bar eller Citation Bar og Towers leverer
Citation Surround imponerende multikanal-surroundlyd til din
hjemmebiograf.

Tekniske specifikationer:
• Modelnavn: Citation Surround
• Enhed: 1 x 25mm diskant, 2 x 3" bas
• Udgangseffekt: 2 x 50W RMS
• Signal til støj-forhold: >80dB
• Strømforsyning: 100-240V~50/60Hz
• Strømforbrug i dvaletilstand: < 2.0Watt
• 5GWISA-sendeeffekt: < 14dBm
• 5GWISA modulation: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM
•	5GWISA sender-frekvensområde:
5,15–5,35GHz, 5,470–5,725GHz, 5,725–5,825GHz
• Dimensioner (B x H x D): 105 x 273 x 86mm (4" x 10,7" x 3,3")

Altid den bedste

• Vægt: 1,29kg (2,84 lb)

Automatiske software-opdateringer med nye funktioner og
tjenester sikrer, at du altid har de bedst tænkelige musik- og talemuligheder.

• Forpakningens mål (B x H x D): 235 x 383 x 150mm (10" x 15" x 6")
• Forpakningens vægt (brutto): 3,57kg (7,87 lb)

Trådløs tilslutning
Du behøver ikke trække lydkabler til Citation Surround. Den
forbinder trådløst, så opsætningen går som en leg.
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