
ALT-I-ÉN SMART-HØJTTALER MED LYD, DER FYLDER HELE RUMMET

Smuk lyd, der taler til dig.
Harman Kardon Citation ONE mkIII er en sofistikeret og kompakt 
næste-generations alt-i-en smart-højttaler, som leverer en flot og 
fyldig lyd. Harman Kardon Citation ONE mkIII er let at bruge med 
intuitiv touch-betjening og nyskabende funktioner som AirPlay 
og indbygget Chromecast, hvor musikelskere får adgang til mere 
end 300 musikstreaming-tjenester. I tilgift leverer Google Assistent 
bekvem stemmestyring med håndfri hjælp til musikken og rundt om 
i hjemmet.

Funktioner
 Eksklusivt design

 Suveræn lyd og elegance

 Din musik overalt 

 Få håndfri hjælp med Google

 Over 300 musik-tjenester

 Nem stereolyd

 Privatliv - ja tak!

 Altid opdateret 

 Enkel opsætning med Google Home

 Trådløs afspilning med Bluetooth®

 Nyd Apple Music med AirPlay
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Eksklusivt design
Harman Kardon Citation ONE MKIII kombinerer nyskabende lyd til 
hjemmet med sofistikeret design. Den førsteklasses uld-overflade, 
produceret af Kvadrat, er smudsafvisende og brandhæmmende. 

Suveræn lyd og elegance
Harman Kardon Citation-serien er det første ægte premium-
produkt af sin art med banebrydende lyd fra Harman Kardon - 
verdens førende leverandør af hi-fi-lydprodukter i over 65 år.

Din musik overalt 
Fyld dit hjem med lyden af en enkelt sang, eller afspil forskellig 
musik i hvert rum. Tilføj flere Citation-højttalere for at skabe en 
komplet lydoplevelse i hjemmet, som styres fra din tablet eller 
smartphone.

Få håndfri hjælp med Google
Med dit trådløse hjemmesystem fra Harman Kardon Citation kan 
du tale til Google for at afspille musik, podcasts, nyheder og radio 
blot ved hjælp af din stemme. Du skal bare sige “Hey Google” for 
at komme i gang.

Over 300 musik-tjenester
Slap af, lad op, udforsk! Harman Kardon Citation ONE MKIII 
giver dig adgang til over 300 musiktjenester på nettet via det 
indbyggede Chromecast. Nyd al din yndlingsmusik, netradio og 
podcasts i forbløffende kvalitet.

Nem stereolyd
Få lækker, detaljeret lyd i hele hjemmet uden at gå på kompromis 
med den enkle betjening. Par to Harman Kardon Citation ONE 
MKIII-højttalere i samme rum, og skab luksuriøs, trådløs stereolyd 
uden besvær.

Privatliv - ja tak!
Bevar kontrollen over, hvordan du kobler dig på, og hvad du deler. 
Harman Kardon Citations mikrofoner er nemme at slå til eller fra, 
hvilket giver dig den sikkerhed og det privatliv, du ønsker. Med 
flerfarvede LED-indikatorer kan du hurtigt tjekke mikrofonernes 
aktuelle tilstand.

Altid opdateret 
Hold dine funktioner og tjenester opdateret uden besvær. 
Softwareopdateringer og opgraderinger hentes og installeres 
automatisk på dit anlæg. Det har aldrig været lettere at holde 
lyden i hjemmet topmoderne.

Enkel opsætning med Google Home
Med den gratis Google Home-app til iOS og Android kan du 
nemt konfigurere og administrere alle dine Harman Kardon 
Citation-højttalere. Alle højttalere understøtter både 2,4 GHz og 5 
GHz wi-fi-forbindelser.

Trådløs afspilning med Bluetooth®
Harman Kardon Citation gør det nemt at afspille lyd fra din smartphone 
eller tablet trådløst via Bluetooth®, så lyden fra internettet forvandles 
til en medrivende musikoplevelse.

Nyd Apple Music med AirPlay
Opdag nye kunstnere, og start dine foretrukne afspilningslister fra 
Apple Music med AirPlay. Brug iPhone-appen til at vælge musik og 
skabe stemning overalt i dit hjem.

Hvad er der i æsken:
1 x Citation ONE mkIII

1 x Lynguide

1 x Garantikort

1 x Sikkerhedsark

1 x Strømkabel (1,8 m)

Tekniske specifikationer:
•  Modelnavn: Citation ONE mkIII
•  Enhed: 1 x 20 mm diskant, 1 x 89 mm bas
•  Udgangseffekt: 40W RMS
•  Signal til støj-forhold: >80dB
•  Strømforsyning: 100-240V – 50/60Hz
•  Bluetooth® version: 4.2
•  Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2402 – 2480MHz
•  Bluetooth-sendeeffekt: <11dBm
•  Bluetooth-sendemodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
•  Trådløst netværk: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
•  Frekvensområde for 2,4G wi-fi-sender: 2412 – 2472MHz  

(2,4GHz ISM-bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre steder  
13 kanaler)

•  2,4G wi-fi-sendeeffekt: <18dBm
•  2,4G wi-fi-modulation: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK,  

BPSK, 16QAM, 64QAM
•  5G wi-fi-sendeeffekt: <19dBm
•  5G wi-fi-modulation: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•  Frekvensområde for 5G wi-fi-sender: 5,15 – 5,35GHz,  

5,470 – 5,725GHz, 5,725 – 5,825GHz
•  Understøttede lydformater: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis,  

WAV (LPCM), FLAC, Opus
•  Mål (B x H x D): 140 x 188 x 140 mm
•  Vægt: 2 kg
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