
ALLES-IN-ÉÉN SLIMME LUIDSPREKER MET KAMERVULLEND GELUID

Prachtig geluid dat je aanspreekt.
Harman Kardon Citation ONE MKII is een geavanceerde, stijlvolle en 
compacte slimme luidspreker van de nieuwe generatie die prachtig, 
kamervullend geluid levert. Harman Kardon Citation ONE MKII 
is gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve aanraakbediening. U kunt 
genieten van innovatieve functies, waaronder AirPlay en ingebouwde 
Chromecast, waarmee muziekliefhebbers toegang hebben tot meer 
dan 300 muziekstreamingservices. Bovendien biedt de Google 
Assistent handige spraakbesturing voor handsfree hulp bij uw muziek 
en overal in huis.
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Onderscheidend ontwerp
Harman Kardon Citation ONE MKII combineert innovatie in home 
audio-entertainment met een geavanceerd en schitterend design. De 
hoogwaardige gemixte wollen stof, gemaakt door Kvadrat, is vuilafstotend 
en vlamvertragend.

Superieur geluid en verfijning
De Harman Kardon Citation serie is het eerste premium product in zijn soort 
en het ultieme in state-of-the-art audio van Harman Kardon, al meer dan 65 
jaar ‘s werelds meest toonaangevende leverancier van hifi-audioproducten.

Uw muziek overal
Vul uw huis met dezelfde muziek of speel verschillende muziek in elke 
kamer. Voeg eenvoudig extra Citation-luidsprekers toe aan uw Harman 
Kardon Citation ONE MKII om een   complete thuisaudio-ervaring te creëren 
die u vanaf uw tablet of smartphone kunt bedienen.

Handsfree hulp met de Google Assistent
De Google Assistent brengt handige spraakbediening naar uw Harman 
Kardon Citation draadloze geluidssysteem. Stel vragen, speel muziek, 
bedien uw slimme huis en maak het uzelf gemakkelijk met spraakopdrachten.

Bedien alles met uw stem
Regel uw muziek met het gemak van uw eigen stem. Met de stemassistent 
kunt u de Harman Kardon Citation vragen om uw favoriete nummers te 
spelen om vervolgens te genieten van hoogwaardige muziekstreaming, 
mogelijk gemaakt door de cloud.

Toegang tot meer dan 300 muziekstreamingservices
Ontspan, geniet en ontdek. Harman Kardon Citation ONE MKII geeft u 
toegang tot meer dan 300 muziekstreamingservices via ingebouwde 
Chromecast. Geniet van al uw favoriete muziek, internetradio en podcasts 
in verbluffende kwaliteit.

Naadloos stereogeluid
Creëer volle, gelaagde audio die uw ruimte vult zonder aan eenvoud in 
te boeten. Koppel twee Harman Kardon Citation ONE MKII luidsprekers in 
dezelfde kamer voor zuiver draadloos stereogeluid.

Privacy graag
Bepaal zelf hoe u verbinding maakt en wat u deelt. De microfoons van 
Harman Kardon Citation kunnen eenvoudig worden in- of uitgeschakeld 
en bieden u de gewenste beveiliging en privacy. Met veelkleurige LED-
indicatoren kunt u de huidige status van microfoons in een oogopslag 
controleren.

Altijd up-to-date
Houd functies en diensten probleemloos up-to-date. Software-updates 
en upgrades worden automatisch gedownload en op uw systeem 
geïnstalleerd. Het onderhouden van state-of-the-art thuisaudio is nog nooit 
zo eenvoudig geweest.

Eenvoudige installatie met de Google Home-app
Met de gratis Google Home-app voor iOS en Android kunt u alle Harman 
Kardon Citation luidsprekers gemakkelijk installeren en bedienen. Alle 
luidsprekers ondersteunen 2,4 GHz en 5 GHz wifi-verbindingen.

Draadloze Bluetooth® streaming 
Harman Kardon Citation maakt het gemakkelijk om via Bluetooth® audio van uw 
smartphone of tablet te streamen, zodat u van internetaudio een meeslepende 
muzikale ervaring maakt.

Geniet van Apple Music met AirPlay
Ontdek nieuwe artiesten en krijg toegang tot u favoriete afspeellijsten van Apple 
Music met AirPlay. Gebruik de iPhone-app om uw muziek te kiezen en de sfeer 
overal in huis te bepalen.

Verpakkingsinhoud
1 x Citation ONE MKII

1 x Snelstartgids

1 x Garantiebewijs

1 x Veiligheidsblad

1 x voedingskabel (1,8 m)

Technische specificaties
•  Modelnaam: Citation ONE MKII

•  Transducer: 1 x 20mm tweeter, 1 x 89mm woofer

•  Uitgangsvermogen: 40W RMS

•  Signaal-ruisverhouding: >80dB

•  Stroomvoorziening: 100-240V – 50/60Hz

•  Bluetooth® versie: 4.2

•  Bluetooth zendfrequentiebereik: 2402 – 2480MHz

•  Bluetooth transmittervermogen: <5dBm

•  Bluetooth transmitter modulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

•  Draadloos netwerk: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)

•  2.4G Wi-Fi transmitter frequentiebereik: 2412 – 2472MHz 
(2.4GHz ISM Band, VS 11 kanalen, Europa en andere 13 kanalen)

•  2.4G Wi-Fi transmittervermogen: <20dBm

•  2.4G Wi-Fi modulatie: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 
64QAM

•  5G Wi-Fi zendervermogen: <23dBm

•  5G Wi-Fi-modulatie: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

•  5G Wi-Fi zendfrequentiebereik: 5.15 – 5.35GHz, 5.470 – 5.725GHz, 
5.725 – 5.825GHz

•  Ondersteunde audioformaten: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, 
WAV (LPCM), FLAC, Opus

•  Afmetingen (B x H x D): 140 x 188 x 140 mm

•  Gewicht: 2 kg 
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