
TRÅDLÖST HEMMABIOSYSTEM

Lyxen med att ha fantastiskt ljud. Skönheten 
med en enkel installation.
Upplev lyxen med ett fantastiskt ljud, Chromecast built-in och en enkel 
installation med det trådlösa hemmabiosystemet Harman Kardon 
Surround. Försjunk snabbt i dina favoritfilmer och TV-serier tack vare 
de 5 trådlösa högtalarna och den trådlösa subwoofern som alla ställts 
in på förhand för att göra installationen enklare. Allt du behöver är 
att ansluta högtalarna till ström och placera dem på rätt plats. Med 
Bluetooth-teknik och tack vare 4 HDMI-ingångar och 1 HDMI-utgång 
med ARC kan Harman Kardon Surrounds bioljud förvandla ditt hem. 
Tack vare Google Chromecast built-in som ger dig åtkomst till populära 
musiktjänster, eller med hjälp av Bluetooth, kan du strömma dina 
favoritlåtar.

Funktioner
 Trådlöst 5.1-surroundljud

 Förinställda högtalare

 4K HDMI-ingångar/HDMI-utgång (ARC)

 Chromecast built-in  

 Bluetooth®



Trådlöst 5.1-surroundljud
Få en fullständig surroundljudupplevelse utan krångel med 
långa eller trassliga kablar. Allt du behöver göra är att ansluta 
varje högtalare till ett nätuttag för att kunna höra de spännande 
ljuddetaljerna i dina favoritprogram, musik, spel och filmer.

Förinställda högtalare
Tack vare att alla högtalare är inställda på förhand blir installationen 
enkel och okomplicerad så att du snabbt kan bli fängslad av 
överlägset surroundljud. 

4K HDMI-ingångar/HDMI-utgång (ARC)
Tack vare HDMI-anslutningar med HDCP 2.2 kan du använda 
surroundsystemet som underhållningscentral för alla dina 
4K-enheter. HDMI ARC förenklar installationen med en enda kabel 
till TV:n.

Chromecast built-in 
Strömma din favoritmusik med hög upplösning från över 200 
onlinetjänster via Wi-Fi, utan avbrott. 

Bluetooth®
Strömma musik trådlöst från en mobiltelefon eller surfplatta.

Detta finns i lådan:
4 satellithögtalare

4 väggfästen för satellithögtalare

1 centerhögtalare

1 väggfäste för centerhögtalare

1 subwoofer

2 metallfötter för subwoofer

7 Strömkablar (varierar efter region)

1 x HDMI-kabel

1 x Strömningsbox

1 x snabbguide

1 varningsblad

Tekniska specifikationer:
•  Modellnamn: HK SURROUND

•  Signal/brus-förhållande: >80 dB

•  Total utgångseffekt: 370 W RMS

•  Strömförsörjning: 100-240V~50/60Hz

•  Strömförbrukning i viloläge: <2,0 watt

•  5G WISA-sändareffekt: < 14 dBm

•  5G WISA-modulering: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

•  5G WISA-sändarens frekvensomfång: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 
5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz

•  Mått (B x H x D) 
Subwoofer: 121,7 x 396,8 x 496 mm 
Satellithögtalare: 86 x 274 x 105 mm 
Centerhögtalare: 106 x 73 x 365 mm 
Strömningsbox: 155 x 60 x 305 mm

•  Vikt: 4,3 kg

•  Förpackningens mått (B x H x D): 562 x 456 x 504 mm

•  Förpackningens vikt (brutto): 25 kg
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