
TRÅDLØST HJEMMEBIOGRAFSYSTEM

Luksus med imponerende lyd. Skønheden ved 
en enkel opsætning.
Oplev den særlige luksus ved imponerende lyd, Chromecast built-in 
og enkel opsætning med Harman Kardons trådløse surround sound 
hjemmebio-system. Du kan hurtigt fordybe dig i dine yndlingsfilm og 
tv-udsendelser takket være de 5 trådløse højttalere og den trådløse 
subwoofer. Alle er konfigureret på forhånd, så der ikke kræves nogen 
kompliceret opsætning. Det eneste, du skal gøre, er at koble højttalerne 
til strømmen og placere dem på den ønskede position. Harman Kardon 
Surround understøtter Bluetooth og har 4 HDMI-indgange og 1 HDMI-
udgang med ARC. Det vil forvandle dit hjem med lyd i biografkvalitet. 
Du kan trådløst afspille dine yndlingssange med Bluetooth eller 
Google Chromecast built-in, som giver adgang til populære 
musikstreamingtjenester.

Funktioner
 Trådløs 5.1 Surroundlyd

 Forudkonfigurerede højttalere

 4K HDMI-indgange/HDMI-udgang (ARC)

 Chromecast built-in 

 Bluetooth®



Trådløs 5.1 Surroundlyd
Få den fulde surround-oplevelse uden besværet med lange kabler 
eller rodede ledninger. Tilslut blot hver højttaler til en stikkontakt, 
og hør de spændende lyddetaljer i dine foretrukne tv-udsendelser, 
musik, spil og film.

Forudkonfigurerede højttalere
Alle højttalerne er konfigurerede på forhånd, så opsætningen 
er ukompliceret. På den måde kan du hurtigt fordybe dig i den 
fremragende surround-lyd. 

4K HDMI-indgange/HDMI-udgang (ARC)
Brug dit Surround-system som det centrale midtpunkt for alle dine 
4K-enheder takket være HDMI-forbindelser med HDCP 2.2. HDMI 
ARC forenkler din opsætning med et enkelt kabel til TV’et.

Chromecast built-in 
Afspil nemt og bekvemt din yndlingsmusik i HD-lyd fra mere end 
200 onlinetjenester via wi-fi uden afbrydelser. 

Bluetooth®
Afspil musik trådløst fra din smartphone eller tablet.

Hvad er der i æsken:
4 satellithøjttalere

4 vægmonteringsbeslag til satellithøjttalerne

1 centerhøjttaler

1 vægmonteringsbeslag til centerhøjttaleren

1 subwoofer

2 metalfødder til subwooferen

7 strømkabler (varierer afhængigt af område)

1 x HDMI-kabel

1 x streamingboks

1 x lynstartvejledning

1 advarselsblad

Tekniske specifikationer:
•  Modelnavn: HK SURROUND

•  Signal til støj-forhold: >80dB

•  Samlet udgangseffekt: 370W RMS

•  Strømforsyning: 100-240V~50/60Hz

•  Strømforbrug i dvaletilstand: <2,0 watt

•  5G WiSA-sendeeffekt: < 14dBm

•  5G WISA modulation: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

•  5G WISA-sender-frekvensområde: 5,15 – 5,35GHz, 
5,470 – 5,725GHz, 5,725 – 5,825GHz

•  Mål (B x H x D) 
Subwoofer: 121,7mm x 396,8mm x 496mm 
Satellithøjttaler: 86mm x 274mm x 105mm 
Centerhøjttaler: 106mm x 73mm x 365mm 
Streamingboks: 155mm x 60mm x 305mm

•  Vægt: 17.6 kg

•  Indpakningens dimensioner (B x H x D): 
562mm x 456mm x 504mm

•  Samlet pakkevægt (brutto): 25 kg
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