
ALT-I-ETT SMARTHØYTTALER MED LYD SOM FYLLER HELE ROMMET

Elegant lyd som snakker til deg.
Harman Kardon Citation ONE MKIII er en sofistikert, stilfull og 
kompakt, neste generasjons alt-i-ett smarthøyttaler med en lyd som 
fyller hele rommet. Harman Kardon Citation ONE MKIII er enkel å 
bruke med intuitiv berøringskontroll og lar brukeren glede seg over 
nyskapende funksjoner, inkludert AirPlay og innebygd Chromecast, 
hvor musikkelskere får tilgang til mer enn 300 strømmetjenester for 
musikk. I tillegg sørger Google Assitant for praktisk stemmestyring og 
handsfree hjelp med musikken rundt i hjemmet.
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Bemerkelsesverdig design
Harman Kardon Citation ONE MKIII blander innovativ lyd til 
hjemmet med sofistikert design. Et førsteklasses materiale, en 
utmerket ullblanding laget av Kvadrat, sørger for at høyttaleren 
både er smussavstøtende og flammehemmende.

Overlegen lyd og eleganse
Harman Kardon Citation-serien er den første virkelig overlegne 
produktserien av sitt slag, med det aller nyeste og beste av lyd fra 
Harman Kardon, verdens fremste leverandør av HD-lyd i over 65 år.

Din musikk hvor hen du er
Fyll hjemmet dit med ett enkelt lydspor, eller spill forskjellig musikk 
i hvert rom. Legg til flere Citation-høyttalere til ditt Harman Kardon 
Citation ONE MKIII-system for å skape en fullstendig hjemmelyd 
opplevelse – enkelt kontrollert av deg fra nettbrettet eller 
smarttelefonen din. 

Håndfri hjelp med Google
Med det trådløse hjemmesystemet Harman Kardon Citation 
trenger du bare å snakke til Google for å spille musikk, podkaster, 
nyheter og radio. Alt er stemmestyrt. Bare si «Hey Google» for å 
komme i gang.

Få tilgang til mer enn 300 strømmetjenester
Slapp av, få fornyet energi, utforsk. Harman Kardon Citation ONE 
MKIII gir deg tilgang til mer enn 300 strømmetjenester for musikk 
via dens innebygde Chromecast. Gled deg over det du liker best 
av lydinnhold, internettradio og podcaster med fabelaktig HD-
kvalitet.

Sømløs stereolyd
Skap innholdsrik, utfordrende lyd som fyller rommet uten å 
komplisere. Match to Harman Kardon Citation ONE MKIII-høyttalere 
i samme rom og skap luksuriøs, trådløs stereolyd – enkelt. 

Privatliv, takk
Inneha kontroll over hvordan du kobler deg til og hva du deler. 
Harman Kardon Citations mikrofoner er enkle å slå av og på, og gir 
deg den sikkerheten og det privatlivet du selv ønsker. Flerfargede 
LED-indikatorer lar deg raskt kontrollere mikrofonenes nåværende 
status.

Alltid oppdatert
Enkelt sørg for at funksjonene og tjenestene er oppdatert. 
Programvareoppdateringer og oppgraderinger lastes automatisk 
ned og installeres på systemet. Det har aldri vært enklere å 
opprettholde det nyeste innen hjemmelyd.

Enkelt oppsett med Google Home
Med gratis-appen Google Home for iOS og Android, kan du 
enkelt konfigurere og administrere alle Harman Kardon Citation-
høyttalerne dine. Alle høyttalere støtter både 2,4 GHz og 5 GHz  
Wi-Fi-tilkoblinger.

Trådløs strømming via Bluetooth® 
Harman Kardon Citation gjør det enkelt å strømme trådløs lyd fra 
smarttelefon eller nettbrett via Bluetooth®, slik at du kan gjøre avspilling 
fra internett til en gripende musikkopplevelse. 

Nyt Apple Music med AirPlay
Oppdag nye artister og få tilgang til dine favorittspillelister fra Apple 
Music med AirPlay. Bruk appen på iPhone for å velge lydspor og sette 
stemningen hvor som helst i hjemmet.

Hva inneholder boksen?
1 x Citation ONE mkIII

1 x hurtigstartguide

1 x garantibevis

1 x sikkerhetsblad

1 x strømkabel (1,8m)

Tekniske spesifikasjoner
•  Modelnaam: Citation ONE mkIII
•  Høyttalerelementer: 1 x 20mm diskant, 1 x 89mm bass
•  Utgangseffekt: 40W RMS
•  Signal-/støyforhold: >80dB
•  Strømforsyning: 100-240V – 50/60Hz
•  Bluetooth®-versjon: 4.2
•  Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2402 – 2,480MHz
•  Strøm for Bluetooth-sender: < 11 dBm
•  Modulasjon for Bluetooth-sender: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
•  Trådløst nettverk: 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
•  Frekvensområde for 2.4 G Wi-Fi-sender: 2412 - 2472 MHz 

(2.4GHzISM Band, USA 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)
•  2.4G Wi-Fi sendereffekt: < 18 dBm
•  2.4G Wi-Fi modulasjon: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK,  

16QAM, 64QAM
•  5G Wi-Fi sendereffekt: < 19 dBm
•  5G Wi-Fi modulasjon: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•  Frekvensområde for 5G Wi-Fi-sender: 5.15 - 5.35GHz,  

5.470 - 5.725GHz, 5.725 - 5.825GHz
•  Støttede lydformater: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis,  

WAV (LPCM), FLAC, Opus
•  Mål (B x H x D): 140 x 188 x 140 mm
•  Vekt: 2 kg (4.4lb)
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