
En enestående lydopplevelse hjemme.
Det beste setet i huset – uansett hvor du er. Musikk og hjemmekino 
når nye høyder av lyd og skjønnhet. Store dramatiske øyeblikk får 
isbitene i glasset ditt til å vibrere. Romantisk hvisking fanger ørene 
dine. Oppslukende, romfyllende lyd, uten ledninger eller store 
boksaktige høyttalere. Harman Kardon Radiance 2400 er en perfekt 
blanding av elegant minimalistisk design og førsteklasses materialer, 
og har to ultratynne gulvhøyttalere og en kraftig basshøyttaler som 
gir et fyldig, detaljert lydbilde. Constant Beamwidth Technology™ 
fyller rommet ditt, slik at alle får den samme spennende 
opplevelsen. Et kompakt digitalt knutepunkt kobles til TV-en og 
andre AV-enheter, mens Wi-Fi gir enkel tilgang til dine favoritt HD-
musikkstrømmetjenester. Du vil ikke tro dine egne ører. Eller øynene 
dine.
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Slank og fantastisk design
Førsteklasses materialer møter elegant, minimalistisk design, slik at 

systemet passer perfekt til elegante TV-design. Harman Kardon Radiance 

2400 er et kunstverk når du er av, og gir deg utrolig lyd når du er på.

Lyd som er best i klassen 
Harman Kardons førsteklasses lydteknologi og forskning gjorde Harman 

Kardon Radiance 2400 til den ultimate høyttalere, slik at du kan høre 

hver note på den måten artisten har tenkt.

Constant Beamwidth Technology™ 
Denne patenterte Harman-teknologien bruker 24 presist kalibrerte 

elementer per høyttaler til å skape en bred sweet-spot, slik at du hører 

utrolig lyd uansett hvor du befinner deg i rommet.

Koble sammen komponentene dine
Harman Kardon Radiance 2400 Adapt leveres med en digital hub som 

inkluderer et omfattende utvalg av innganger som raskt kobler sammen 

alle dine favoritt lyd- og videoenheter, som TV, spillkonsoller, set-top-

bokser eller Blu-Ray-spillere.

Wi-Fi og Bluetooth-strømming
Harman Kardon Radiance 2400 er utstyrt med Chromecast 

built-in™ og Airplay slik at du kan strømme HD-musikk fra din favoritt 

musikkstrømmetjeneste. Bluetooth er også tilgjengelig, så mulighetene 

er ubegrensede.

Intuitive kontroller
Med sin lysende LCD-skjerm og helt intuitive kontroller kan du enkelt 

konfigurere Harman Kardon Radiance 2400-systemet, se informasjon 

om hva som spilles og kontrollere opplevelsen din.

Enkel å konfigurere
Harman Kardon Radiance 2400-høyttalerne og basshøyttaleren 

kobles trådløst til med den digitale hub-en. Alt du trenger er å koble 

til strømkablene og kjøre den enkle oppsettsprosedyren via Google 

Home-appen eller via Apple-innstillinger på iPhone eller iPad.

Trådløst multirom 
La et enkelt lydspor gi gjenklang i hele hjemmet ditt, eller spill forskjellig 

musikk i hvert rom. Du kan ganske enkelt legge til andre multi-rom-

aktiverte høyttalere som Harman Kardon Citation-serien i systemet ditt for 

å skape et musikksystem i hele huset og styre musikken fra nettbrettet 

eller smarttelefonen.

Spennende bass
En kompakt, men kraftig 10" subwoofer med 200 watt dyp og fyldig 

bass er alt som trengs for å bringe action til filmene dine og følelser til 

musikken din. 

Skjul det digitale knutepunktet
Du kan enkelt styre alle innstillinger i Radiance 2400 med en Bluetooth-

fjernkontroll. Det betyr at du kan plassere det digitale knutepunktet et 

sted det ikke står i veien, for eksempel bak TV-apparatet eller i et skap.

Teknologisk innovativ Harman Kardon Digital  
Loop-forsterker 
Digital Loop Amplifier-teknologi retter opp feil og forvrengninger som 

ofte oppstår i digitale forsterkere, og gjenoppretter lydkvaliteten slik som 

den var ment å være. Hør hver note nøyaktig slik som artisten ville ha det.

Hva inneholder boksen?
Tårn (2) 
Basshøyttaler
Radiance 2400 digital hub
Strømkabler
Fjernkontroll med batterier
HDMI-kabel
Optisk kabel
Hurtigveiledning
Harman Kardon Radiance 2400 Story-brosjyre
Spikes for teppeplassering
Justerbare gummiføtter
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Tekniske spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
•  Total systemutgangsstrøm: 450 W RMS
•  Utgangseffekt for tårn: 125 W RMS
•  Basshøyttalerens utgangseffekt: 200 W RMS
•  Tower transducers: 24 x 1.25" (32mm)
•  Subwooferens elementstørrelse: 250 mm
•  Total harmonisk forvrengning (THD): <1  %
•  Strømforsyning: 100-240 V ~ 50/60 Hz
•  Driftstemperatur: 0–45 °C

HDMI-spesifikasjon
•  HDMI-innganger: 4
•  HDMI-videoutgang (med Audio Return Channel): 1
•  HDMI HDCP-versjon: 2,3
•  HDR: HDR10

Lydspesifikasjon
•  Lydinnganger: 1 Optisk, 1 Aux, Bluetooth, Wi-Fi-lyd
•  Frekvensrespons: 35 Hz – 20 kHz 

Trådløs spesifikasjon
•  Bluetooth-versjon: 4.2
•  Bluetooth-frekvensområde: 2402 Mhz–2480 GHz
•  Bluetooth-senderens effekt: ≤10 dBm (EIRP)
•  Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
•  Trådløst nettverk: 802.11 a/b/g/n/ac 

•  2.4 G Wi-Fi-frekvensområde: 2412–2472 MHz (USA og Canada 11 

kanaler, Europa og andre 13 kanaler)
•  2,4 G Wi-Fi-senderstyrke: ≤20 dBm (EIRP)
•  2,4 G WiFi-modulasjon: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 

64QAM
•  5 G Wi-Fi-senderstyrke: ≤23 dBm (EIRP)
•  5 G W-Fi-modulasjon: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•  5 G Wi-Fi-frekvensområde: 5,15~5,35 GHz, 5,470~5,725 GHz, 

5,725~5,825 GHz
•  5 G WISA-sendestyrke: ≤14 dBm (EIRP)
•  5 G WISA-modulasjon: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM
•  5 G WISA-senderfrekvensområde: 5,15~5,35 GHz, 5,470~5,725 GHz, 

5,725~5,825 GHz

Dimensjoner
•  Tårndimensjoner (D x H): 320 mm x 1769 mm
•  Tårnvekt: 7,6 kg (16,8 lbs)
•  Subwooferens dimensjoner (B x H x D): 296 x 400 x 296 mm
•  Basshøyttalervekt: 14,6 kg
•  Pakningsdimensjoner (B x H x D): 46.06'' x 30.55'' x 20.87"  

(1170 x 776 x 530 mm)
•  Emballasjevekt (brutto): 106.26 lbs/ 48.2 kg


