
5.1-kanaal van levendig, realistisch thuisbioscoop-geluid

HKTS 16
Specificaties

harman kardon HKTS 16 
Het thuis verkrijgen van een fantastisch geweldig 
filmgeluid is zo moeilijk als u het zelf maakt – of zo 
eenvoudig als technici van harman kardon hebben 
bewezen dat het kan zijn. Het harman kardon HKTS 16 
systeem is een complete 5.1-kanaal luidsprekerset die 
al het giswerk uit het thuisbioscoop-systeem haalt en u 
omringt met het fascinerende, allesomvattende geluid 
dat u met uw favoriete thuisbioscoop-systeem associeert. 
Met midden- en satellietluidsprekers voor dubbele 
middenfrequentie ontworpen voor optimale prestaties en 
een omlaag gerichte 200 W subwoofer die serieuze lage 
tonen toevoegt, levert de HKTS 16 film na film, jaar na 
jaar te gek Hollywood-vermaak.

Opvallende kenmerken
Onderdelen zijn zodanig ontworpen, dat zij als een 

systeem samenwerken  
De onderdelen zijn ontworpen om samen te werken 
voor optimale prestaties

Gevoice-matched luidsprekers 
De vier identieke satellieten zijn afgesteld op de 
middenluidspreker voor consistent geluid tussen de 
luidsprekers, waardoor een realistischer 360 graden 
muzikaal panorama ontstaat

Dubbele middenfrequentie-drivers 
Zowel de satellieten als de middenluidsprekers 
bevatten dubbele drivers voor middenfrequentie voor 
meer realisme en minder storing

200 W subwoofer 
De snel bewegende, 8-inch (200 mm) woofer levert 
realistische bastonen met veel effect

Omlaag gerichte driver voor lage tonen 
In tegenstelling tot conventionele naar voren gerichte 
drivers, is de HKTS200SUB subwoofer interactief met 
de vloer in plaats van met de nabijgelegen muren 
voor een betere kwaliteit van de lage tonen
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5.1-kanaal van levendig, realistisch thuisbioscoop-geluid

Belangrijke kenmerken
■ Magnetisch afgeschermde luidpsrekers – middenkanaal- 

en satellietluidsprekers kunnen in de buurt van de televisie 
worden geplaatst zonder magnetische interferentie

■ Luidsprekerdraden met kleurencode – CEa®-draden met 
kleurencode komen overeen met de harman kardon a/V 
ontvangeraansluitingen voor zeer eenvoudige installatie

■ Besturingen voor fase, niveau en lage tonen voor de 
subwoofer – eenvoudig de lage tonen afstemmen op de 
satellieten, het subwoofer-volume en de lage tonen voor de 
akoestiek van de ruimte en persoonlijke voorkeur

■ Subwoofer lijnniveau en LFE-ingangen – ruisvrije 
aansluitingen voor nagenoeg alle a/V-ontvangers

■ Subwoofer automatisch aan/uit en externe 
initialisatieaansluiting – maximale energiebesparing met  
ieder elektronisch apparaat

■ Laag stroomverbruik in stand-by - de subwoofer voldoet aan 
de nieuwe Europese richtlijnen (minder dan 1 W)

■ Wandbevestigingen – satellieten kunnen met wandbeugels 
aan de wand worden gemonteerd (bijgeleverd)

Specificaties
Luidsprekersysteem
■ Frequentierespons: 45 Hz – 20 kHz (– 6 dB)

SAT-TS11 Satellieten
■ Middenfrequentieomvormers: Dubbele 3" (75 mm) kegels, 

magnetisch afgeschermd
■ Hoge frequentieomvormer: 1/2" (13 mm) dome, 

magnetisch afgeschermd
■ Impedantie: 8 Ohm nominaal
■ aanbevolen vermogen: 10 – 120 W
■ Gevoeligheid: 86 dB @ 2m83 V/1 meter
■ Type behuizing: afgedicht
■ afmetingen (H x B x D): 243 mm x 100 mm x 92 mm 

(9-9/16" x 3-15/16" x 3-5/8")
■ Gewicht: 1 kg (2,2 lb)

CEN-TS11 Middenluidspreker
■ Middenfrequentieomvormers: Dubbele 3" (75 mm) kegel, 

magnetisch afgeschermd
■ Hoge frequentieomvormer: 3/4" (19 mm) dome, 

magnetisch afgeschermd
■ aanbevolen vermogen: 10 – 120 W
■ Impedantie: 8 Ohm
■ Gevoeligheid: 86 dB (2,83 V/1 m)
■ Type omkasting: afgedicht
■ afmetingen (H x B x D): 102 mm x 241 mm x 92 mm 

(4" x 9-1/2" x 3-5/8")
■ Gewicht: 1 kg (2,2 lb)

HKTS200SUB Subwoofer
■ Lage frequentieomvormer: 8" (200 mm) kegel
■ Vermogen versterker: 200 W rMS
■ Type behuizing: afgedicht
■ Externe initialisatiespanning: 3 V – 30 V aC/DC
■ afmetingen (H x B x D): 353 mm x 267 mm x 267 mm 

(13-29/32" x 10-1/2" x 10-1/2")
■ Gewicht: 9 kg (19,8 lb)

HKTS 16


