
EN SMART ALLT-I-ETT-HÖGTALARE MED LJUD SOM FYLLER HELA RUMMET

Vackert ljud som talar till dig.
Sofistikerad, elegant och kompakt. Harman Kardon Citation ONE MKII 
är nästa generations smarta allt-i-ett-högtalare med ett fylligt ljud 
som fyller hela rummet. Harman Kardon Citation ONE MKII är enkel 
att använda tack vare intuitiv touch-styrning och ger dig tillgång 
till innovativa funktioner som AirPlay och Chromecast built-in som 
musikälskare kan använda för att nå fler än 300 musiktjänster. Google 
Assistent ger bekväm röststyrning och handsfree-hjälp med musiken 
i hela hemmet.
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Stilfull design
Harman Kardon Citation One MKII blandar nyskapande hemmaljud 
med sofistikerad design. Den är klädd i smutsavvisande och 
brandsäkert ylle av premiumkvalitet, skapat av Kvadrat.

Sofistikerad och med överlägset ljud
Som den första verkliga premiumprodukten av sitt slag är Harman 
Kardon Citation-serien det toppmoderna, ultimata valet från 
Harman Kardon, världens främsta tillverkare av hifi-produkter sedan 
mer än 65 år.

Din musik, överallt
Spela samma soundtrack i hela ditt hem, eller spela olika låtar i varje 
rum. Lägg bara till ytterligare Citation-högtalare till din Harman 
Kardon Citation One MKII för att skapa en komplett ljudupplevelse 
som du kan kontrollera från din surfplatta eller smartphone.

Handsfree-hjälp med Google Assistent
Med hjälp av Google Assistent är det enkelt att styra ditt trådlösa 
Harman Kardon Citation-ljudsystem genom att bara använda rösten. 
Ställ frågor och få svar, spela musik, styr ditt smarta hem och ta tag i 
dagens utmaningar.

Styr allting genom att bara använda rösten
Sätt på musik med bara din röst. Med röstassistenten kan du säga 
åt din Harman Kardon Citation att spela upp dina favoritlåtar, och 
sedan njuta av musikströmning i hög kvalitet via molnet.

Få tillgång till fler än 300 musiktjänster
Slappna av, få ny energi, utforska. Med Harman Kardon Citation One 
MKII når du fler än 300 musiktjänster via Chromecast built-in. Njut 
av all dina favoritlåtar, internetradio och poddar i häpnadsväckande 
HD- kvalitet.

Sömlöst stereoljud
Skapa rikt, mångfacetterat ljud som fyller hela rummet utan att 
offra enkelheten. Para ihop två Harman Kardon Citation ONE MKII-
högtalare i samma rum för att enkelt få ett lyxigt trådlöst stereoljud.

Privatliv, tack
Ha kontroll över hur du ansluter och vad du delar. Harman Kardon 
Citations mikrofoner är enkla att slå på eller stänga av, vilket ger 
dig den säkerhet och integritet som du behöver. LED-lampor i flera 
färger låter dig snabbt kontrollera mikrofonernas status.

Alltid uppdaterad
Håll alla funktioner och tjänster uppdaterade utan ansträngning. 
Programvaruuppdateringar och -uppgraderingar laddas automatiskt 
ner och installeras på ditt system. Att underhålla en toppmodern 
hemmaljudanläggning har aldrig varit enklare.

Enkel konfiguration med Google Home
Med den kostnadsfria appen Google Home för iOS och Android 
kan du enkelt konfigurera och hantera alla Harman Kardon Citation-
högtalare. Alla högtalare stöder Wi-Fi med både 2,4 GHz- och 5 GHz-
anslutningar.

Trådlös Bluetooth®-strömning
Harman Kardon Citation gör det enkelt att strömma ljud från din 
smartphone eller surfplatta via Bluetooth®, vilket låter dig omvandla ljud 
på internet till en uppslukande musikupplevelse.

Njut av Apple Music med AirPlay
Upptäck nya artister och kom åt dina favoritspellistor på Apple Music 
med AirPlay. Använd appen på iPhone för att välja vad du vill lyssna på 
och skapa en skön stämning hemma.

Detta finns i lådan:
1 x Citation ONE MKII

1 x snabbguide

1 x garantiblad

1 x säkerhetsblad

1 x strömkabel (1,8 m)

Tekniska specifikationer:
• Modellnamn: Citation ONE MKII
• Element: 1 x 20 mm diskant, 1 x 89 mm bas
• Uteffekt: 40 W RMS
• Signal/brus-förhållande: >80 dB
• Strömförsörjning: 100-240 V – 50/60 Hz
• Bluetooth®-version: 4.2
• Bluetooth-sändarfrekvens: 2402 – 2480 MHz
• Bluetooth-sändareffekt: <10 dBm
• Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Trådlöst nätverk: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
•  2,4G Wi-Fi-sändarfrekvensintervall: 2412–2472 MHz 

(2,4 GHz ISM-Band, USA 11 kanaler, Europa och andra 13 kanaler)
• 2.4G Wi-Fi-sändareffekt: <20 dBm
•  2.4G Wi-Fi-modulering: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 

64QAM
• 5G Wi-Fi-sändareffekt <23 dBm
• 5G Wi-Fi-modulering: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•  5G Wi-Fi-sändarfrekvensintervall: 

5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz
•  Ljudformat som stöds: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV 

(LPCM), FLAC, Opus
• Mått (B x H x D): 140 x 188 x 140 mm
• Vikt: 2 kg
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