
Prachtig geluid dat je aanspreekt.
Rijke, diepe basklanken in een slanke, compacte behuizing. De 
Harman Kardon Citation Sub S-subwoofer levert het beste basgeluid 
in zijn klasse voor al je favoriete films en muziek. Het stijlvolle design 
en de premium materialen doen het uitstekend in moderne interieurs, 
terwijl het door zijn slanke formaat vrijwel overal past. Het apparaat 
is gemakkelijk te installeren en gebruiken, en is volledig compatibel 
met de complete Harman Kardon Citation-collectie, met inbegrip van 
de Harman Kardon Citation MultiBeam™ 700-soundbar, de Citation Bar 
en Harman Kardon Citation Tower-luidsprekers. Maak de 5.1 surround-
ervaring van je thuisbioscoop compleet met de Harman Kardon 
Citation Sub S.

Functies
 Onderscheidend design
 Superieur geluid en geavanceerdheid
 Draadloos surround-geluid voor in de bioscoop
 Voorbereid voor meerkanaals surround-geluid
 Altijd actueel
 Eenvoudige installatie met draadloze connectiviteit

COMPACTE DRAADLOZE SUBWOOFER MET DIEPE BAS



Onderscheidend design
Harman Kardon Citation Sub S combineert home audio-

innovatie met geraffineerd design. De premium gemêleerde 

wol, gemaakt door Kvadrat, is vuilafstotend en brandvertragend.

Superieur geluid en geavanceerdheid
De Harman Kardon Citation Sub S, het eerste echt premium 

product in zijn soort, is ultiem in state-of-the-art audio van 

Harman Kardon, dat al meer dan 65 jaar als de belangrijkste 

leverancier van high fidelity audioproducten ter wereld geldt.

Draadloos surround-geluid voor in de bioscoop
Timing is alles. De Harman Kardon Citation Sub S is uitgerust met 

WiSA voor meerkanaals precisiegeluid met superlage latentie. 

Ga volledig op in films, sportwedstrijden of games en neem deel 

aan de actie met de allernieuwste innovatie die een perfecte 

synchronisatie voor draadloze audio garandeert.

Voorbereid voor meerkanaals surround-geluid
Voeg een Harman Kardon Citation Sub S toe aan de Harman 

Kardon Citation MultiBeam™ 700, Citation Bar of Harman Kardon 

Tower-luidsprekers om je home audio van diepe, rijke basklanken 

te voorzien of maak je thuisbioscoop compleet door deze 

toe te voegen aan een stel Harman Kardon Citation Surround 

luidsprekers voor het ultieme meerkanaals surround-geluid.

Altijd actueel
Houd gemakkelijk je functies en diensten up-to-date. Software-

updates en upgrades worden automatisch gedownload en 

geïnstalleerd op je systeem. Het onderhouden van een state-of-

the-art home audiosysteem was nog nooit zo gemakkelijk.

Eenvoudige installatie met draadloze 
connectiviteit
Geen extra draden. Harman Kardon Citation Sub S maakt 

draadloos verbinding en kan gemakkelijk worden geïnstalleerd 

met een enkel netsnoer, zodat je sneller van je thuisbioscoop 

kunt gaan genieten.

Verpakkingsinhoud:
1 x Citation Sub S

1 x Beknopte handleiding

1 x Garantiecertificaat

1 x Veiligheidsblad

1 x Stroomkabel (1,8 m) - voor SKU-matrix

Technische specificaties:
• Modelnaam: Citation Sub S

• Transducer: 1 x subwoofer van 6,5 inch

• Uitgangsvermogen: 100 W RMS

• Signaal-ruisverhouding: > 80 dB

• Voeding: 100-240 V~50/60 Hz

• Stroomverbruik in slaapmodus: < 2,0 watt

• 5 GHz WISA-zendervermogen: < 14 dBm

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

•  Frequentiebereik 5 GHz WISA-zender: 5,15-5,35 GHz,  
5,470-5,725 GHz, 5,725-5,825 GHz

• Afmetingen (B x H x D): 248 x 386 x 248 mm

• Gewicht: 5,2 kg

• Afmetingen verpakking (B x H x D): 530 x 386 x 427 mm

• Gewicht verpakking (bruto): 7,63 kg
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