
En enestående lydoplevelse.
Den bedste plads i huset – lige meget hvor du er. Musik og 
hjemmebiograf når nye højder af lyd og skønhed. Store, dramatiske 
øjeblikke får isen i dit glas til at klirre. Romantisk hvisken kildrer i 
dine ører. Omsluttende lyd, som fylder rummet – uden ledninger 
eller store, klodsede højttalere. Harman Kardon Radiance 2400 
udgør den perfekte kombination af slankt, minimalistisk design 
og førsteklasses materialer. To ultraslanke gulvhøjttalere og en 
kraftig subwoofer giver et fyldigt og detaljeret lydbillede. Constant 
Beamwidth-teknologi™ fylder rummet, så alle får den samme 
medrivende oplevelse. En kompakt digital hub forbinder til dit tv og 
andre AV-enheder, mens wi-fi giver nem adgang til dine foretrukne 
HD-musiktjenester. Du vil ikke tro dine egne ører. Eller øjne.
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Elegant og fantastisk design
Førsteklasses materialer møder elegant, minimalistisk design. Derfor er 

systemet det perfekte match til tidens strømlinede fladskærme. Harman 

Kardon Radiance 2400 er et kunstværk, når den er slukket. Og den giver 

dig utrolig lyd, når den er tændt.

Klassens bedste lyd 
Harman Kardons tradition for førsteklasses lyd og forskning har gjort 

Harman Kardon Radiance 2400 til den ultimative højttaler, hvor hver 

tone høres på den måde, kunstneren har tænkt sig.

Constant Beamwidth-teknologi™ 
Harmans patenterede lydteknologi bruger 24 præcist kalibrerede 

enheder pr. højttaler til at skabe et bredt lytteområde, så du hører 

fantastisk lyd, uanset hvor du befinder dig.

Tilslut dine komponenter uden besvær
Harman Kardon Radiance 2400 Adapt har en digital hub med et bredt 

udvalg af indgange, så du hurtigt kan tilslutte dine foretrukne lyd- og 

videoenheder såsom tv, spilkonsoller, tv-bokse og blu-ray-afspillere.

 Trådløs afspilning med wi-fi og Bluetooth
Harman Kardon Radiance 2400 er udstyret med Chromecast built-in™ 

og Airplay, så du trådløst kan afspille HD-musik fra din foretrukne 

musiktjeneste. Den har også Bluetooth, så mulighederne er uendelige.

Intuitiv betjening
Med den klare LCD-skærm og intuitive betjening kan du let opsætte dit 

Harman Kardon Radiance 2400-system, se oplysninger om den aktuelle 

sang og styre hele din oplevelse.

Nem opsætning
Højttalerne og subwooferen fra Harman Kardon Radiance 2400 

forbindes trådløst til den digitale hub. Det eneste, du skal gøre, er at 

tilslutte strømkablerne og køre den enkle opsætningsprocedure via 

Google Home-appen eller Apple-indstillingerne på din iPhone eller 

iPad.

Trådløs lyd i flere rum 
Fyld hele dit hjem op med et enkelt lydspor, eller afspil forskellig musik i 

hvert rum. Du skal blot tilføje højttalere, der understøtter flere rum, såsom 

Harman Kardon Citation-serien. Sådan skaber du et komplet musiksystem, 

hvor du styrer musikken fra din tablet eller smartphone.

Medrivende bas
En kompakt, men kraftfuld, 10" subwoofer med 200 watt dyb bas, der 

fylder rummet. Sådan bliver dine film og din musik ekstra medrivende. 

Skjul den digitale hub
Du kan nemt styre alle Radiance 2400-indstillingerne med en Bluetooth-

fjernbetjening. På den måde kan du undgå rod ved at placere din digitale 

hub bag tv’et eller i et skab.

Nyskabende digital loop-forstærkerteknologi fra  
Harman Kardon 
Digital loop-forstærkerteknologien korrigerer alle de naturlige fejl og 

den forvrængning, der opstår i digital forstærkning, og genopretter 

lydkvaliteten til det, der var meningen. Hør enhver tone, som kunstneren 

har tænkt det.

Hvad er der i æsken:
Gulvhøjttalere (2) 
Subwoofer
Radiance 2400 digital hub
Strømkabler
Fjernbetjening med batterier
HDMI-kabel
Optisk kabel
Kvikstartsguide
Hæfte om historien bag Harman Kardon Radiance 2400
Tæppe-spikes
Justerbare gummifødder
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Tekniske Specifikationer
Generelle specifikationer
•  Systemets samlede udgangseffekt: 450 W RMS
•  Udgangseffekt for gulvhøjttalere: 125 W RMS
•  Udgangseffekt for subwoofer: 200 W RMS
•  Enheder i gulvhøjttalere: 24 x 1,25" (32 mm)
•  Enhed i subwoofer: 10" (250 mm)
•  Total harmonisk forvrængning (THD): <1  %
•  Strømforsyning: 100-240 V~50/60 Hz
•  Driftstemperatur: 0 °C – 45 °C

HDMI-specifikation
•  HDMI-videoindgange: 4
•  HDMI-videoudgang (med Audio Return Channel): 1
•  HDMI HDCP-version: 2,3
•  HDR: HDR10

Lydspecifikationer
•  Lydindgange: 1 optisk, 1 Aux, Bluetooth, wi-fi-lyd
•  Frekvensområde: 35 Hz – 20 kHz 

Specifikation for det trådløse system
•  Bluetooth-version: 4.2
•  Bluetooth-frekvensområde: 2402 MHz – 2480 MHz
•  Bluetooth-effekt for sender: ≤10 dBm (EIRP)
•  Bluetooth-sendermodulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
•  Trådløst netværk: 802.11 a/b/g/n/ac 

•  2,4G wi-fi-senders frekvensområde: 2412 – 2472 MHz  

(USA og Canada 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)
•  2,4G wi-fi-effekt for sender: ≤20 dBm (EIRP)
•  2,4G wi-fi-modulation: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK,  

16QAM, 64QAM
•  5G wi-fi-effekt for sender: ≤23dBm (EIRP)
•  5G wi-fi-modulation: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•  5G wi-fi-senders frekvensområde: 5,15~5,35 GHz, 5,470~5,725 GHz, 

5,725~5,825 GHz
•  5G WISA-effekt for sender: ≤14 dBm (EIRP)
•  5G WISA-modulation: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM
•  5G WISA-senders frekvensområde: 5,15~5,35 GHz, 5,470~5,725 GHz, 

5,725~5,825 GHz

Mål
•  Gulvhøjttalernes mål (D x H): 320 mm x 1769 mm
•  Gulvhøjttalernes vægt: 7,6 kg
•  Subwooferens mål (B x H x D): 296 mm x 400 mm x 296 mm
•  Subwooferens vægt: 14,6 kg
•  Pakkens mål (B x H x D): 1170 mm x 776 mm x 530 mm
•  Pakkens vægt (brutto): 48.2 kg


