
C I T A T I O N  T O W E R
SLIMME, HOOGWAARDIGE VLOERSTAANDE LUIDSPREKERS MET INDRUKWEKKENDE PRESTATIES

Schitterend geluid dat u aanspreekt.

De Harman Kardon Citation Towers zijn slimme, premium hi-fi 
luidsprekers ontworpen voor de ware audiofiel. Citation Towers 
bieden de beste tweekanaals stereo luisterervaring met heldere hoge 
tonen en diepe bassen. De Citation Towers zijn eenvoudig in gebruik 
dankzij het full-color LCD-aanraakscherm en combineren innovatie 
in home audio met aandacht voor detail in design. Het resultaat is 
een verfijnde uitstraling en authentiek geluid van concertkwaliteit. 
Muziekliefhebbers kunnen genieten van toegang tot meer dan 300 
muziekdiensten en high-definition streaming via geïntegreerde 
Chromecast. De Google Assistent biedt handige spraakbediening 
voor uw Citation Towers voor handsfree gebruik overal in huis. Stel 
vragen, speel muziek, organiseer uw dag, bedien uw smart home, 
geniet van uw entertainment en nog veel meer. Met alleen uw stem!
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Hoogwaardig industrieel ontwerp 
De Citation Tower combineert innovatie in home audio-entertainment 
met een geavanceerd en schitterend ontwerp. De hoogwaardige 
gemengde wollen stof, gemaakt door Kvadrat, is vuilafstotend en 
vlamvertragend.

Verfijnde geluidskwaliteit
Al meer dan 65 jaar is Harman Kardon toegewijd aan het leveren van 
luxueuze audio-ervaringen die de luisteraar de muziek doet voelen en 
onderdompelt in het moment. Citation is de ultieme expressie hiervan 
en is ‘s werelds eerste echt premium product in zijn soort.  

Overal muziek
De Citation Towers bieden multi-room mogelijkheden door extra 
Citation-luidsprekers toe te voegen. Hiermee kunt u de ultieme 
audio-ervaring in uw hele huis creëren. U kunt dezelfde muziek of 
verschillende muziek in verschillende kamers spelen en bedienen 
vanaf een tablet of smartphone.

Handsfree hulp met behulp van uw stem, mogelijk 
gemaakt door de Google Assistent
De Google Assistent biedt handige spraakbediening voor uw Citation 
draadloze home-geluidssysteem. Stel vragen, speel muziek, neem uw 
dag door, geniet van uw entertainment en beheer uw smart home met 
uw stem.

Filmisch draadloos surround-geluid
Ga voor een volledige home theater surround sound-ervaring zonder 
alle kabels. Installeer een 5.1-systeem voor de ultieme film-, sport- en 
spelervaring door een Citation Bar, Citation Sub en Citation Surround 
luidsprekers toe te voegen.

Speel en bedien uw muziek met uw stem
Gebruik uw stem om uw favoriete nummers op te vragen en geniet 
van high-definition muziekstreaming, mogelijk gemaakt door de cloud.

Meer dan 300 muziekstreaming-diensten beschikbaar 
met wifi-streaming
Luister naar uw favoriete muziek, internetradio en podcasts, allemaal in 
high-definition via geïntegreerde Chromecast. 

Geschikt voor multi-channel surround sound
Voeg een Citation Subwoofer toe voor een diepe, rijke bas, een 
Citation Bar voor heldere dialogen en twee Citation Surrounds voor 
een indrukwekkende multi-channel home theater surround sound-
ervaring.

Privacy alstublieft
Voor extra veiligheid en privacy kunnen de microfoons van de 
luidspreker worden uitgeschakeld. Meerkleurige LED-indicatoren 
tonen de huidige status van deze microfoons.

Altijd optimaal
Met automatische software-updates voor nieuwe functies en diensten 
zijn uw muziek- en spraakopties altijd up-to-date en op zijn best.

Eenvoudige set-up met de Google Home-app op iOS en 
Android
Met de gratis Google Home-app voor iOS en Android kunt u de 
Citation luidsprekers gemakkelijk instellen en beheren. Alle luidsprekers 
ondersteunen 2,4-GHz en 5-GHz wifi-verbindingen.

Kleuren aanraakscherm 
Krijg aanvullende informatie te zien over uw audiocontent of bedien uw 
muziek met uw vingertoppen op het intuïtieve kleuren aanraakscherm.

Draadloze Bluetooth®-streaming 
Stream uw muziek draadloos vanaf uw smartphone of tablet.

Aanraken voor toegang tot uw preset
Geniet direct van uw favoriete muziekafspeellijst en bedien uw smart 
home-apparaten met voorkeurpictogrammen op het display. Toekomstige 
software-updates voegen een preset-functie toe voor het toewijzen van 
uw favoriete afspeellijst en uw smart home-apparaten voor eenvoudige 
bediening.

Verpakkingsinhoud:
1 x Citation Tower
1 x Snelstartgids
1 x Garantiebewijs
1 x Veiligheidsblad
1 x voedingskabel (1,8 m)

Technische specificaties:
• Modelnaam: Citation Tower
•  Transducer: 1 x 25mm tweeter, 2 x 4" woofer, 1 x 8" subwoofer per 

luidspreker
• Uitgangsvermogen: 2 x 200W RMS
• Signaal-ruisverhouding: >80dB
• Voeding: 100-240V – 50/60Hz
• Stroomverbruik in de slaapstand: <2.0 watt
• Bluetooth® versie: 4.2
• Bluetooth transmitter frequentiebereik: 2402 – 2480MHz
• Bluetooth zendervermogen: <10dBm
• Bluetooth zendermodulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Draadloos netwerk: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
•  2.4G Wi-Fi zendfrequentiebereik: 2412 – 2472MHz 

(2.4GHz ISM Band, VS 11 kanalen, Europa en andere 13 kanalen)
• 2.4G Wi-Fi zendervermogen: <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 (H x B x L): 347 x 1160 x 347 mm per luidspreker
• Gewicht: 19 kg per luidspreker
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