
Vakker lyd som henvender seg til deg.

Harman Kardon Citation Surround er en neste generasjon trådløs 
surroundhøyttaler. Citation Surround er enkel å sette opp og bruke, 
og  kombinerer innovasjon innen lyd i hjemmet med oppmerksomhet 
på detaljer i design, noe som gir rom for sofistikert utseende og 
surroundlyd for en oppslukende film- og musikkopplevelse i 
kombinasjon med Citation Bar og Citation Sub og/eller Citation Tower. 
Få full 5.1 surround-lydopplevelse i hjemmekinoen uten kablene. Med 
automatiske programvareoppdateringer vil din Citation Surround 
alltid være oppdatert og på sitt beste.
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SURROUNDLYD FOR EN OPPSLUKENDE FILMOPPLEVELSE



Førsteklasses industriell design 
Citation Surround kombinerer innovasjon i hjemmelyd og 
underholdning med sofistikert og vakker design. Det førsteklasses 
ullstoffet fra Kvadrat er smussavvisende og flammehemmende.

Lydkvalitet med raffinement
I mer enn 65 år har Harman Kardon levert luksuriøse 
lydopplevelser som lar lytteren føle musikken og fordype seg i 
øyeblikket. Citation er det ultimate uttrykket og er verdens første 

virkelige førsteklasses produkt av sin type.  

Trådløs surround filmlyd
Få full hjemmekino surround lydopplevelse uten alle kablene. 
Sett opp et 5.1-system for den ultimate film-, sports- og 
spillopplevelsen ved å legge til Citation Bar og Citation Sub 

og/eller Citation Tower.

Klar for flerkanals surroundlyd
Sammen med Citation Bar eller Citation Bar og Tower leverer 
Citation Surround en imponerende flerkanals hjemmekino 

surround lydopplevelse. 

Alltid det beste
Med automatiske programvareoppdateringer for nye funksjoner 
og tjenester vil dine musikk- og stemmealternativer alltid være 

oppdatert og på sitt beste.

Trådløs tilkobling
Det er ikke nødvendig å trekke kabler til Citation Surround, den 
kobles til trådløst og gjør oppsettet lekende lett.

Hva inneholder boksen?
2 x Citation Surround

2 x veggmonteringsbraketter

1 x hurtigstartguide

1 x garantibevis

1 x sikkerhetsblad

2 x strømkabel (1,8m)

Tekniske spesifikasjoner
• Modellbetegnelse: Citation Surround

• Høyttalerelementer: 1 x 25mm diskant, 2 x 3" bass

• Utgangseffekt: 2 x 50W RMS

• Signal-/støyforhold: >80dB

• Strømforsyning: 100-240V ~ 50/60 Hz

• Strømforbruk i hvilemodus: < 2.0 Watts

• Strøm for 5GWISA WISA-sender: < 14dBm

• 5GWISA modulasjon: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

•  Frekvensområde for 5GWISA-sender: 
5.15–5.35GHz, 5.470–5.725GHz, 5.725–5.825GHz

• Mål (B x H x D): 105 x 273 x 86mm (4" x 10.7" x 3.3")

• Vekt: 1.29kg (2.84 lb)

•  Emballasjens dimensjoner (B x H x D): 
235 x 383 x 150mm (10" x 15" x 6")

• Emballasjens vekt (brutto): 3.57kg (7.87 lb)
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