
Kraftfuld lyd og streaming i den ultimative 
stereoforstærker
Foren det hele på smukkeste vis, og opgrader dit anlæg til HD-streaming 
med Harman Kardon Citation Amp. Giv dine dine reol-, gulv-, væg- 
eller loftsmonterede højttalere mere effekt, eller brug dem sammen 
med andre Citation-produkter for at skabe et trådløst flerkanals-
surroundsystem. Helt ny digital loop-forstærkerteknologi leverer  
200 watt pr. kanal. Nyd musik og film med den lyd, de fortjener, med 
den ultimative trådløse streaming-oplevelse. Stream din yndlingsmusik 
via Chromecast built- in™ og AirPlay, eller tilslut direkte til dit TV med 
den indbyggede HDMI ARC-udgang. Citation Amp er også kompatibel 
med styre- og kontrolsystemerne Control 4 og Crestron. 

Funktioner
  Overlegen Harman Kardon lydperformance
  Klasse D-forstærker til alle dine underholdningsbehov
  Nyskabende Harman Kardon digital loop-forstærkerteknologi
  HDMI ARC-indgang for bekvem lydkontrol
  Omfattende lydjustering til alle anlæg
  Fungerer med automatiserede kommandoer og kontrolsystemer
  Fleksible installationsmuligheder

   Klar til surroundsound i flere kanaler
  Få adgang til mere end 300 musikstreamingtjenester
  Nyd Apple Music med AirPlay

   Udsøgt design
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Overlegen Harman Kardon lydperformance
Harman Kardon Citation-serien er det første virkelige premium-
produkt af sin art - og det ultimative inden for avanceret lyd fra 
Harman Kardon, verdens førende leverandør af high fidelity-
lydprodukter i mere end 65 år.

Klasse D-forstærker til alle dine underholdningsbehov
Opgradér dine kablede højttalere med Harman Kardon klasse D-effekt 
og 200 watt pr. kanal (4 ohm). 

Nyskabende Harman Kardon digital loop-
forstærkerteknologi 
Digital loop-forstærkerteknologi 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.

HDMI ARC-indgang for bekvem lydkontrol
Nem tilslutning af Citation Amp til dit TV med den indbyggede HDMI 
ARC-indgang. Styr lyden med din nuværende TV-fjernbetjening.

Omfattende lydjustering til alle anlæg
Optimér lyden fra Citation Amp, så den matcher dine omgivelser 
og højttalere. Juster EQ, maksimal lydstyrke, mono-summing og variabel 
subwoofer-crossover efter dine personlige præferencer.

Fungerer med automatiserede kommandoer og 
kontrolsystemer
Harman Kardon Citation Amp kan nemt integreres i de mest populære 
automatiseringssystemer til hjemmet, herunder både Control 4 og 
Crestron. 

Fleksible installationsmuligheder
Harman Kardon Citation Amp kan installeres overalt. Sæt den i et rack, 
på en hylde, monteret på en væg... Eller gem den af vejen, og brug den 
medfølgende IR-forlænger.

Klar til surroundsound i flere kanaler
Kombinér surroundhøjttalerne Harman Kardon Citation, Citation 
Sub S og Citation Amp med dit kablede hjemmelydsystem, og få en 
overbevisende flerkanals surroundoplevelse.

Få adgang til mere end 300 musikstreamingtjenester
Slap af, lad op, udforsk. Harman Kardon Citation Amp giver dig adgang til 
over 300 musikstreamingtjenester via Chromecast built-in™ og AirPlay. 
Nyd alt dit yndlingslydindhold, internetradio og podcasts i fantastisk 
HD-lyd.

Nyd Apple Music med AirPlay
Opdag nye kunstnere, og få adgang til dine foretrukne playlister fra Apple 
Music med AirPlay. Brug iPhone-appen til at vælge dit soundtrack, og indstil 
stemningen overalt i dit hjem.

 Udsøgt design
Harman Kardon Citation Amp kombinerer innovativ lyd til hjemmet med 
sofistikeret design i en elegant pakke.

Hvad er der i æsken:
1 x Citation Amp
1 x Fjernbetjening
1 x IR-forlænger
1 Strømkabel (1,8 m) (varierer afhængigt af område)
1 x Lynstartvejledning
1 x Google Home opsætningsvejledning
1 x Garantioplysninger
1 x Sikkerhedsdataark

Tekniske specifikationer:
•  Analog indgang: 1 aux (Stereo RCA-tilslutning)
•  Digital indgang: 1 digital (HDMI ARC, koaksial eller optisk tilslutning)
•  Lydudgange: 1 Line Out, 1 subwoofer out
•  Andre tilslutninger: Ethernet, IR fjernbetjeningsindgang,  

12V trigger udgang
•  Nominel udgangseffekt (8 ohm): 125 W per kanal RMS 
•  Nominel udgangseffekt (4 ohm): 200W per kanal RMS
•  Minimumsimpedans: 4 ohm
•  Samlet harmonisk forvrængning (THD): 0.05 %
•  Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz +/-0,5 dB
•  Signal-støj-forhold: >110 dB A-vægtet
•  Analog indgang maksimalt input-niveau: 2 V RMS
•  Digitale indgangsformater: PCM, Dolby Digital
•  Tonekontroller: Bas, diskant
•  Maksimal volumenkontrol: 0 - 100  % af maksimal effekt
•  Venstre/højre kanal mono-summing: Ja
•  Subwoofer-udgang: Mono-summing eller crossover-tilstand
•  Subwoofer crossover-frekvenser: 50 – 120 Hz
•  Bluetooth-version: 4.2
•  Wi-fi-netværkskompatibilitet: 802,11 a/b/g/n/ac 
•  Strømforsyning: 100-240 V~50/60 Hz
•  Strømforbrug: 125 W
•  Mål (B x H x D): 215 x 75 x 230 (mm)
•  Rack-højde: 2RU
•  Vægt: 2,4 kg
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© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Harman Kardon er et varemærke tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated, der er 
registreret i USA og/eller andre lande. Google Home og Chromecast built-in er varemærker tilhørende Google LLC. Kræver Chromecast eller Chromecast built-in enhed. Bluetooth®-mærket 
og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne varemærker af HARMAN International Industries, Incorporated, sker under licens. Andre 
varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere. Wi-Fi CERTIFIED-logoerne er certificerede mærker tilhørende Wi-Fi Alliance. * Kræver en kompatibel enhed. Tilgængelighed og ydelse 
for visse andre funktioner og tjenester er afhængige af service, enhed og netværk og er ikke nødvendigvis tilgængelige alle steder; abonnement(er) kan være påkrævede, og der kan gælde 
yderligere vilkår, betingelser og/eller gebyrer.Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Begreberne HDMI, 
HDMI-logoet og High Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA. Egenskaber, specifikationer og udseende kan 
ændres uden forudgående varsel.

HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

www.harmankardon.com
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