
Een ongeëvenaarde audio-ervaring in huis.
De allerbeste zitplaats – waar je ook bent. Je muziek en 
thuisbioscoop bereiken nieuwe hoogten van geluid en schoonheid. 
Grote, dramatische momenten doen de ijsblokjes in je glas rinkelen. 
Romantisch gefluister streelt je oren. Indrukwekkend, kamervullend 
geluid zonder kabels of grote vierkante luidsprekers. Harman 
Kardon Radiance 2400 is de perfecte mix van minimalistisch 
design en hoogwaardige materialen. Twee ultraslanke 
vloerstaande luidsprekers en een krachtige subwoofer produceren 
een rijk en gedetailleerd geluidspanorama. Constant Beamwidth 
Technology™ vult je kamer, zodat iedereen geniet van dezelfde 
opwindende ervaring. Een compacte digitale hub maakt verbinding 
met je tv en andere AV-apparaten, terwijl wifi eenvoudige toegang 
biedt tot je favoriete HD-muziekstreamingdiensten. Je zult je oren 
niet geloven. En je ogen ook niet.
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Slank en oogstrelend ontwerp
Dankzij de hoogwaardige materialen en een elegant, minimalistisch 

ontwerp, past het systeem perfect bij huidige, slanke tv-designs. 

Harman Kardon Radiance 2400 is een kunstwerk wanneer hij uit staat 

en geeft je ongelooflijk geluid wanneer hij aan staat.

Superieur geluid 
De kennis en ervaring van Harman Kardon op het gebied van audio 

heeft de Harman Kardon Radiance 2400 gemaakt tot de ultieme 

luidspreker om elke noot te horen zoals de artiest hem bedoelde.

Constante Beamwidth Technology™ 
Deze gepatenteerde akoestische technologie van Harman gebruikt 

24 nauwkeurig gekalibreerde transducers per luidspreker, zodat je op 

iedere plek in de kamer geweldige audio hoort.

Sluit je apparaten eenvoudig aan
De Harman Kardon Radiance 2400 beschikt over een digitale hub 

met een breed scala aan ingangen om al je favoriete audio- en 

videoapparaten snel te verbinden, inclusief tv, game consoles, 

settopboxen of Blu-Ray-spelers.

Wifi en Bluetooth-streaming
De Harman Kardon Radiance 2400 is uitgerust met Chromecast built-

in™ en AirPlay, zodat je HD-muziek kunt streamen via je favoriete 

muziekstreamingdienst. Daarbij is Bluetooth ook geïntegreerd, dus de 

mogelijkheden zijn eindeloos.

Intuïtieve bediening
Met zijn verlichte LCD-scherm en volledig intuïtieve bediening kun je 

jouw Harman Kardon Radiance 2400-systeem eenvoudig installeren, 

informatie aflezen over de muziek die je afspeelt en je eigen ervaring 

creëren.

Eenvoudige installatie
De Harman Kardon Radiance 2400-luidsprekers en -subwoofer 

verbinden draadloos met de digitale hub. Je hoeft alleen maar de 

stroomkabels aan te sluiten en de eenvoudige installatieprocedure 

uit te voeren via de Google Home-app of via Apple-instellingen op je 

iPhone of iPad.

Draadloze multi-room 
Speel een soundtrack af door je gehele huis, of speel verschillende 

muziek af in iedere kamer. Voeg simpelweg andere multiroom-

geactiveerde luidsprekers, zoals de Harman Kardon Citation-serie, toe 

om een muzieksysteem voor je hele huis te creëren en de muziek te 

bedienen vanaf je tablet of smartphone.

Indrukwekkende bas
Een compacte maar krachtige 10" (25 cm) subwoofer met 200 watt 

aan diepe, kamervullende bastonen brengt de actie naar je films en de 

emotie naar je muziek. 

Verberg de digitale hub
De instellingen van de Harman Kardon Radiance 2400 bedien je 

eenvoudig met de bluetooth afstandsbediening. Dit betekent dat je de 

digitale hub uit het zicht kunt plaatsen, bijvoorbeeld achter de tv of in 

een kast.

Innovatieve Harman Kardon Digital Loop Amplifier-
technologie 
Digital Loop Amplifier-technologie corrigeert de natuurlijke fouten 

en vervorming als gevolg van digitale versterking en herstelt de 

oorspronkelijke audiokwaliteit. Je hoort elke noot zoals de artiest het 

heeft bedoeld.

Verpakkingsinhoud:
Torens (2) 
Subwoofer
Radiance 2400 digital hub
Voedingskabels
Afstandsbediening met batterijen
HDMI-kabel
Optische kabel
Beknopte handleiding
Boekje met het verhaal van Harman Kardon Radiance 2400
Tapijtnagels
Verstelbare rubberen voetjes
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© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Harman Kardon is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd 
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HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

www.harmankardon.com

DRAADLOOS AUDIOSYSTEEM VOOR IN HUIS

Technische specificaties
Algemene specificaties
•  Modelnr.: Radiance Tower, Radiance Sub,  

Citation Adapt, Radiance RC
•  Totaal systeemuitgangsvermogen: 450 W RMS
•  Uitgangsvermogen toren: 125 W RMS
•  Uitgangsvermogen subwoofer: 200 W RMS
•  Transducers toren: 24 x 1,25" (32 mm)
•  Transducer subwoofer: 10" (250 mm)
•  Totale harmonische vervorming (THD): <1 %
•  Voeding: 100-240 V~50/60 Hz
•  Bedrijfstemperatuur: 0°C – 45°C

HDMI-specificatie
•  HDMI-video-ingangen: 4
•  HDMI-video-uitgang (met audioretourkanaal  

[Audio Return Channel]): 1
•  HDMI HDCP-versie: 2.3
•  HDR: HDR10

Audio-specificatie
•  Audio-ingangen: 1 optisch, 1 aux, Bluetooth, wifi-audio
•  Frequentiebereik: 35Hz – 20kHz

Specificatie draadloos
•  Bluetooth-versie: 4.2
•  Bluetooth-frequentiebereik: 2402 – 2480 MHz
•  Bluetooth zendervermogen: ≤10 dBm (EIRP)
•  Modulatie Bluetooth-zender: GFSK π/4 DQPSK 8DPSK
•  Draadloos netwerk: 802.11 a/b/g/n/ac 
•  Frequentiebereik Wi-Fi 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz  

(VS en Canada 11 kanalen, Europa en andere locaties 13 kanalen)
•  2,4 G wifi-zendervermogen: ≤20 dBm (EIRP)
•  2,4 G Wi-Fi-modulatie: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK,  

BPSK, 16QAM, 64QAM
•  5G wifi-zendervermogen: ≤23dBm (EIRP)
•  5G Wi-Fi-modulatie: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•  Frequentiebereik Wi-Fi-zender 5 GHz: 5,15 – 5,35 GHz, 

5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
•  5 GHz WISA-zendervermogen: ≤14dBm (EIRP)
•  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
•  Afmetingen toren (D x H): 320 mm x 1769 mm
•  Gewicht toren: 7,6 kg
•  Afmetingen subwoofer (B x H x D): 296 mm x 400 mm x 296 mm
•  Gewicht subwoofer: 14,6 kg
•  Verpakkingsafmetingen (B x H x D): 1170 x 776 x 530 mm
•  Verpakkingsgewicht (bruto): 48,2 kg


