
MULLRANDE BAS FÖR FILMER OCH MUSIK

Vackert ljud som talar till dig.

Harman Kardon Citation Sub är nästa generations trådlösa subwoofer. 
Den är enkel att installera och använda och blandar innovativt ljud 
med känsla för detaljer vilket ger ett sofistikerat utseende och 
dundrande bas till filmer och musik när den kombineras med Citation 
Bar eller Citation Tower. Njut av ett komplett 5.1-hemmabioljud utan 
kablar. Tack vare automatiska programvaruuppdateringar är Citation 
Sub alltid aktuell och så bra som möjligt.
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Industridesign av premiumklass 
Citation Sub kombinerar innovativt ljud med sofistikerad och 
vacker design. Premiumtyget av ull kommer från Kvadrat och är 

smutsavvisande och flamsäkert.

Sofistikerad ljudkvalitet
I mer än 65 år har Harman Kardon hängivet levererat lyxiga 
ljudupplevelser som ger lyssnaren en möjlighet att verkligen 
känna musiken och bli fängslad av stunden. Citation är det 
ultimata uttrycket och världens första sanna premiumprodukt i 

sitt slag.   

Filmiskt, trådlöst surroundljud
Få kompletta hemmabioupplevelser genom att kombinera 
subwoofern trådlöst med Citation Bar och Citation Surround-

högtalare.

Redo för flerkanalssurroundljud
Komplettera Citation Bar eller Citation Tower med en subwoofer 
så får du en djup och fyllig bas. Vill du ha  ännu bättre ljud så 
lägg till ett par Citation Surround och njut av imponerande 

hemmabioupplevelser.

Alltid som bäst
Med automatiska programvaruuppdateringar för nya funktioner 
och tjänster kommer dina musik- och röstalternativ alltid att vara 

aktuella och så bra som möjligt.

Trådlös anslutning
Citation Sub behöver inga ljudkablar, den kopplar upp sig 

trådlöst utan problem.

Detta finns i lådan:
1 x Citation Sub

1 x snabbguide

1 x garantiblad

1 x säkerhetsblad

1 x strömkabel (1,8 m)

Tekniska specifikationer:
• Modellnamn: Citation Sub

• Element: 1 x 10-tums subwoofer

• Uteffekt: 290 W RMS

• Signal/brus-förhållande: >80 dB

• Strömförsörjning: 100–240 V – 50/60 Hz

• Strömförbrukning i viloläge: <2,0 watt

• 5G WISA-sändareffekt: <14 dBm

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

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

• Mått: (B x H x D): 447 x 334 x 367 mm

• Vikt: 14,35 kg

• Förpackningens mått: (B x H x D): 530 x 386 x 427 mm

• Förpackningens vikt (brutto): 16,75 kg 
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