
De Harman Kardon HKTS 30WQ
is het luidsprekerpakket voor mensen die er een hekel aan 
hebben dat anderen praten tijdens het film kijken. De  
HKTS 30WQ is een krachtige 5.1-kanaals oplossing met 
tweevoudige midrange-drivers in zowel de satellietluid-
sprekers als het middenkanaal voor verhoogd realisme, 
en een door 200 watt subwoofer voor basgeluid dat 
hoegenaamd niet geïntimideerd is door lage frequenties –  
of door anderen die praten tijdens het film kijken. 

Uitvoeringskenmerken
Home entertainment solutions 
Uitzonderlijke geluidsprestaties 
Elegant ontwerp
5.1-kanaals geluid
200-watt subwoofer (200mm)
Tweeweg luidsprekers
Voor video afgeschermd
Wandbeugels
Accessoires en kabels in het wit

Voornaamste specificaties
■ Impedantie – satelliet- en middenluidsprekers: 

8 ohms; SPL @ 1 watt/meter: 86dB
■ Frequentierespons van het systeem: 45Hz – 20kHz; 

aanbevolen krachtversterker: 10W – 120W
■ Afmetingen  (H x B x D) en gewicht –

satellieten (basis inbegrepen): 299mm x 110mm x 
88mm, 1,5kg; middenluidspreker: 110mm x  
272mm x 88mm, 1,45kg; subwoofer: 353mm x 
267mm x 267mm, 9,0kg

 Diepte is inclusief knoppen, toetsen en aansluitingen, tenzij 
anders vermeld. Hoogte is inclusief voetjes en behuizing, 
tenzij anders vermeld.
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Functies
Macht
■ Vier identieke tweewegsatellieten met een dubbele 

middenbereikdriver van 75mm en een soft-dome-tweeter 
van 19mm, voor video afgeschermd

■ Een op de stem afgestelde middenkanaalluidspreker met een 
middenbereikdriver van 75mm en een soft-dome-tweeter 
van 19mm, voor video afgeschermd

■ Subwoofer van 200 watt met eigen voeding en een 
200mm driver

Connectiviteit
■ Uitgerust met een speciale LFE-invoer (laagfrequente 

effecten) voor een comfortabele aansluiting op de receivers 
en de voorversterker/processoren met specifale subwoofer-
uitgangen die laagfrequente signalen overdragen

■ Lijnniveau-ingangen

Handigiheid
■ Alle kabels voor de aansluiting van de luidsprekers op uw 

receiver of de voorversterker/processoren en de versterker 
zijn inbegrepen

■ Faseschakelaar om het systeem op de luisteromgeving en 
geheel naar wens af te stellen

■ Uitneembare voetjes en wandbeugels voor de 
satellietluidsprekers en een wandbeugel voor de 
middenluidspreker

■ Signaalsensor voor het afzoeken van audiosignalen en om de 
subwoofer automatisch van stand-by in ‘On’ te schakelen

■ Niveaubeheer voor het bijstellen van het volume van de 
subwoofer

■ Basversterkerschakelaar om de laagfrequente prestaties 
van de subwoofer te vergroten

■ Als optie is een HTFS 3WQ staander verkrijgbaar
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