
Vakker lyd som snakker til deg
Rik og dyp bass i en slank, kompakt innpakning. Harman Kardon 
Citation Sub S subwooker leverer den aller beste basslyden til alle 
dine favorittfilmer og musikk. Det stilfulle designet og førsteklasses 
materialer komplimenterer moderne interiør, mens dets lille fotavtrykk 
gjør at det passer omtrent hvor som helst. Enkelt å koble opp og bruke, 
og det er fullstendig kompatibelt med hele Harman Kardon Citation-
serien, inkludert Harman Kardon Citation MultiBeam™ 700 lydplanke, 
Citation Bar og Harman Kardon Citation Tower høyttalere. Fullfør hele 
din opplevelse med 5.1 hjemmekinoanlegg med surroundlyd med 
Harman Kardon Citation Sub S.
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KOMPAKT, TRÅDLØS SUBWOOFER MED DYP BASS



Unikt design
Harman Kardon Citation Oasis Sub S blander innovativ hjemmelyd 

med sofistikert design. Trekket i premium ullblanding er laget av 

Kvadrat, og er smussavvisende og flammehemmende.

Overlegen lyd og raffinement
Harman Kardon Citation Oasis Sub S er først i sitt slag og det 

ypperste innen innovativ lydteknologi fra Harman Kardon, 

verdens fremste leverandør av lydprodukter av høy kvalitet i over 

65 år.

Trådløs surround lyd på kinoopplevelsen
Tidsplan er alt. Harman Kardon Citation Sub S er WiSA-aktivert  

for superlav forsinkelse for flerkanals presisjonslyd. Koble 

fullstendig av med film, sport eller spill og forsvinn inn i 

handlingen med den siste innovasjonen som sikrer perfekt 

synkronisering for trådløs lyd.

Klargjort for flerkanals surroundlyd
Legg til en Harman Kardon Citation Sub S til Harman Kardon 

Citation MultiBeam™ 700, Citation Bar eller Harman Kardon 

Tower Speakers for å gi hjemmelyden et grunnlag av dyp, rik 

bass eller fullende ditt hjemmekinoanlegg ved å legge til et par 

Harman Kardon Citation Surrounds for den ultimate opplevelsen 

av flerkanals surroundlyd.

Alltid oppdatert
Hold funksjonene og tjenestene dine oppdatert uten å løfte 

en finger. Programvareoppdateringer og oppgraderinger lastes 

ned og installeres automatisk til systemet ditt. Det har aldri vært 

enklere å opprettholde toppmoderne lyd.

Enkel installering med trådløs tilkobling
Ingen ekstra ledninger. Harman Kardon Citation Sub S kobles 

trådløst og enkelt med en eneste strømledning, slik at du kan 

begynne å nyte hjemmekinoanlegget ditt raskere.

Hva inneholder boksen?
1 x Citation Sub S

1 x Hurtigstartveiledning

1 x Garantiark

1 x Sikkerhetsdatablad

1 x Strømkabel (1,8 m)

Tekniske spesifikasjoner
• Modellnavn: Citation Sub S

• Høyttalerelement: 1 x 6,5 tommer subwoofer

• Utgangseffekt: 100 W RMS

• Signal-til-støy forhold: > 80 dB

• Strømforsyning: 100-240 V ~ 50/60 Hz

• Strømforbruk i hvilemodus: < 2,0 Watt

• 5 G WISA-sendestyrke: < 14 dBm

• 5 G WISA-modulering: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

•  5 G WISA-senderfrekvensområde: 5,15-5,35 GHz,  
5,470–5,725 GHz, 5,725-5,825 GHz

• Mål (B x H x D) 248 x 386 x 248 mm

• Vekt: 5,2 kg

• Forpakningsmål (B x H x D) 530 x 386 x 427 mm

• Forpakningsvekt (brutto): 7,63 kg
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