
DRAADLOOS HOME THEATER SYSTEM

De luxe van geweldig geluid. De schoonheid van 
een eenvoudige opstelling.
Ervaar de luxe van geweldig geluid, Chromecast built-in en een 
eenvoudige opstelling met het Harman Kardon Surround draadloze 
surround sound home theater-systeem. Ga snel helemaal op in 
uw favoriete films en tv-shows dankzij de 5 draadloze luidsprekers 
en draadloze subwoofer die allemaal voorgeconfigureerd zijn, 
waardoor een complexe installatie voorkomen wordt. U hoeft de 
luidsprekers alleen maar op stroom aan te sluiten en ze op de juiste 
positie te zetten. De Harman Kardon Surround is uitgerust met 
Bluetooth en is voorzien van 4 HDMI-ingangen en 1 HDMI-uitgang 
waardoor het uw huis transformeert met geluid van theaterkwaliteit. 
Stream uw favoriete muziek dankzij Google Chromecast built-in, 
waarmee u toegang heeft tot populaire muziekstreamingdiensten, of 
gebruik Bluetooth.

Functies
 Draadloze 5.1 Surround Sound

 Voorgeconfigureerde luidsprekers

 4K HDMI-ingangen/HDMI-uitgang (ARC)

 Chromecast built-in 

 Bluetooth®



Draadloze 5.1 Surround Sound
Profiteer van de volledige surround sound-ervaring zonder 
het gedoe van lange kabels of rommelige draden. Sluit elke 
luidspreker simpelweg aan op een stopcontact en luister naar de 
prachtige geluidsdetails in uw favoriete TV-shows, muziek, spellen 
en films.

Voorgeconfigureerde luidsprekers
Alle luidsprekers zijn voorgeconfigureerd zodat u een eenvoudige, 
zorgeloze installatie heeft en u snel van een geweldig surround 
sound kunt genieten. 

4K HDMI-ingangen/HDMI-uitgang (ARC)
Gebruik uw Surround-systeem als centrale entertainmenthub 
voor al uw 4K-apparaten dankzij de HDMI-verbindingen met 
HDCP 2.2. HDMI ARC maakt de installatie gemakkelijk, met een 
enkele kabel naar de tv.

Chromecast built-in 
Stream op comfortabele wijze uw favoriete muziek in high-
definition van meer dan 200 online services via Wi-Fi zonder 
onderbrekingen. 

Bluetooth®
Stream draadloos muziek vanaf uw smartphone of tablet.

Verpakkingsinhoud:
4 x Satellietluidsprekers

4 x wandbeugels voor satellietluidsprekers

1 x middenluidspreker

1 x wandbeugel voor de middelste luidspreker

1 x subwoofer

2 x metalen voet voor subwoofer

7 x stroomkabels (verschilt per regio)

1 x HDMI-kabel

1 x Streamingbox

1 x Beknopte handleiding

1 waarschuwingsblad

Technische specificaties:
•  Modelnaam: HK SURROUND

•  Signaal-ruisverhouding: >80dB

•  Totaal uitgangsvermogen: 370 W RMS

•  Voeding: 100-240V~50/60Hz

•  Stroomverbruik in slaapstand: < 2,0 watt

•  5G WISA-zendervermogen: < 14dBm

•  5G WISA-modulatie: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

•  5G WISA-zenderfrequentiebereik: 
5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz

•  Afmetingen (B x H x D) 
Subwoofer: 121,7 x 396,8 x 496 mm (4,8” x 15,6” x 19,5”) 
Satellietluidspreker: 86 x 274 x 105 mm (3,4” x 10,8” x 4,1”) 
Middenluidspreker: 106 x 73 x 365 mm (4,2” x 2,9” x 14,4”) 
Streamingbox: 155 x 60 x 305 mm (6,1” x 2,4” x 1,2”)

•  Gewicht: 17.6 kg (38.8 lbs)

•  Afmeting verpakking (B x H x  D): 
5620 x 456 x 504 mm (22,1 x 17,9 x 19,8”)

•  Verpakkingsgewicht (bruto): 25 kg (55.3 lbs)
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