
Smuk lyd, der taler til dig
Elegant, dynamisk og kraftfuld. Harman Kardon Citation MultiBeam™ 
700 leverer fuld surroundlyd til dit TV uden behov for yderligere 
højttalere og kabler. Som uafhængig soundbar projekterer den rig 
lyd til alle hjørner i rummet. Du kan endda styre oplevelsen med din 
stemme takket være Google Assistent. Når den er parret med resten 
af Citation-serien, kan Citation MultiBeam™ 700 også fungere som en 
centerkanal i den ultimative hjemmebiograf med fyldig, detaljeret 
surroundlyd. Du får nem adgang til mere end 300 musikstreaming-
tjenester med AirPlay og Chromecast built-in. Oplev smuk lyd under 
alle forhold.
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DEN MEST INTELLIGENTE, KOMPAKTE SOUNDBAR MED MULTIBEAM™ SURROUNDLYD



Eksklusivt design
Harman Kardon Citation MultiBeam™ 700 kombinerer nyskabende lyd til 
hjemmet med sofistikeret design. Dens førsteklasses uldstof, produceret 
af Kvadrat, er smudsafvisende og brandhæmmende.

Overlegen lyd og elegance
Harman Kardon Citation MultiBeam™ 700 er det første ægte premium-
produkt af sin art med den ultimative, 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 et enkelt soundtrack, eller spil forskellig musik 
i hvert rum. Føj flere Citation-højttalere til din Harman Kardon Citation 
MultiBeam™ 700 for at skabe en komplet lydoplevelse i hjemmet, som 
du styrer fra din tablet eller smartphone.

MultiBeam™ surround-lyd
Få en fyldig surroundlydseffekt uden behov for ekstra højttalere og 
ledninger. MultiBeam™-teknologien skaber et bredere lydbillede, så du 
hører alle lyddetaljer i din favoritmusik, film, TV-serier og spil.

Få håndfri hjælp med Google Assistent
Google Assistent giver nem stemmekontrol til din Harman Kardon 
Citation MultiBeam™ 700 soundbar. Afspil din favoritmusik ved blot at 
sige “Hey Google” og en kommando. Til film og TV kan du trykke på 
fjernbetjeningen for at aktivere stemmestyringen.

Trådløs surroundlyd - som i biografen
Skyd genvej til fyldig surroundlyd med en enkelt soundbar. Eller skab 
et komplet 5.1 hjemmebiografsystem med WiSA-teknologi til den 
ultimative surroundlyd-oplevelse ved at tilføje et par Harman Kardon 
Citation Surround-højttalere, en Harman Kardon Citation Sub S eller et 
par Harman Kardon Citation Tower-højttalere.

Styr det hele med stemmen
Musikken starter, når du beder om det. Med Google Assistent kan 
du få Harman Kardon Citation MultiBeam™ 700 til at afspille dine 
yndlingssange - og nyde musik fra nettet i HD-kvalitet.

Få adgang til mere end 300 musikstreaming-tjenester
Slap af, lad op, udforsk. Harman Kardon Citation MultiBeam™ 700 giver 
dig adgang til over 300 musikstreaming-tjenester via det indbyggede 
Chromecast. Nyd al din yndlingsmusik, netradio og podcasts i 
forbløffende kvalitet.

Nyd Apple Music med AirPlay
Udforsk nye kunstnere, og åbn dine foretrukne afspilningslister fra Apple 
Music med AirPlay. Brug iPhone-appen til at vælge dit soundtrack og 
sæt stemningen overalt i dit hjem.

Klar til surroundlyd i flere kanaler
Tilføj en Harman Kardon Citation Sub S for at give din hjemmebiograf 
et fundament af dyb, fyldig bas, og kombiner den med Harman Kardon 
Citation Surround og Harman Kardon Citation Tower højttalere for at 
opnå den ultimative multikanal surround-lydoplevelse.

Plug and play
Med sine HDMI ARC- og optiske porte kan Harman Kardon Citation 
MultiBeam™ 700 integreres med næsten alle TV-apparater, inklusive de 
nyeste og mest teknologisk avancerede 4K-fjernsyn.

Privatliv - ja tak!
Du bestemmer, hvordan du kobler dig på, og hvad du deler. Mikrofonerne 
i Harman Kardon Citation er nemme at slå til og fra, så du kan værne om 
din sikkerhed og privatliv. Med flerfarvede LED-indikatorer kan du hurtigt 
kontrollere mikrofonernes aktuelle tilstand.

Altid opdateret
Hold dine funktioner og tjenester opdateret uden besvær. 
Softwareopdateringer og opgraderinger hentes og installeres automatisk 
på dit system. 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.

Smukke, intuitive kontrolelementer
Harman Kardon Citations LCD-farvedisplay er lige så flot, som det er 
intuitivt. Styr din musik blot ved et tryk med en finger, eller gå i dybden og 
få supplerende oplysninger fra dit lydindhold.

Trådløs afspilning med Bluetooth®
Harman Kardon Citation gør det nemt at afspille lyd fra din smartphone 
eller tablet trådløst via Bluetooth®, så du kan forvandle internetlyden til en 
opslugende musikoplevelse.

Nem adgang til alle dine favoritter
De farverige, forudindstillede skærmikoner på Harman Kardon Citation 
MultiBeam™ 700 giver nem og hurtig adgang til dine foretrukne playlister, 
og du kan styre alle enhederne i dit smarte hjem.

Hvad er der i æsken:
1 x Citation MultiBeam™ 700
1 x Lynguide
1 x Garantikort
1 stk. sikkerhedsark
1 x strømkabel
1 x fjernbetjening
1 x vægbeslag
1 x HDMI-kabel

Tekniske specifikationer:
• Modelnavn: Citation MultiBeam™ 700
• Transducer: 2 x 25mm diskant, 5 x 50mm bas
• Udgangseffekt: 210W RMS
• Signal til støj-forhold: > 80 dB
• Strømforsyning: 100-240 V~50/60 Hz
• Strømforbrug i dvaletilstand: < 2.0 Watt
• Bluetooth® version: 4.2
• Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2402-2480 MHz
• Bluetooth-sendeeffekt: < 10 dBm
• 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 (2,4GHzISM-

bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre steder 13 kanaler)
• 2,4G wi-fi-sendeeffekt: < 20 dBm (EIRP)
• 2,4G wi-fi-modulation: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
• 5G wi-fi-sendeeffekt: < 23 dBm
• 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
• Mål (B x H x D): 790 x 65 x 130 mm
• Vægt: 3,7 kg
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