
C I T A T I O N  T O W E R
SMART GOLVSTÅENDE PREMIUMHÖGTALARE MED KRAFTFULLA PRESTANDA

Vackert ljud som talar till dig.
Harman Kardon Citation Tower är smarta hi-fi-högtalare i 
premiumkvalitet för audiofiler. Den klara diskanten och djupa basen 
ger Citation Tower det bästa ljudet för stereomusik. De är enkla att 
använda tack vare en LED-pekskärm i färg och blandar innovativt 
ljud med känsla för design, vilket ger ett sofistikerat utseendet och 
autentiskt ljud av konsertkvalitet. Musikälskare kommer att älska att 
nå fler än 300 musiktjänster och HD-strömning med Chromecast 
built-in. Google Assistent ger bekväm röststyrning av Citation Tower 
för handsfree-hjälp i hela hemmet. Få svar på frågor, spela musik, 
organisera din dag, styr ditt smarta hem, njut av underhållning och 
mycket annat – bara genom att använda rösten!
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Industridesign av premiumklass 
Citation Tower 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.   

Musik överallt
Om du lägger till ytterligare Citation-högtalare har Citation Tower 
multiroom-funktion som skapar ultimata ljudupplevelser i hela huset. 
Du kan spela samma eller olika låtar i olika rum och styra musiken från 
en mobiltelefon eller surfplatta.

Handsfree-hjälp med rösten via Google Assistent
Google Assistent ger enkel röststyrning till ditt trådlösa Citation-
ljudsystem. Få svar på frågor, spela musik, ha koll på din dag, njut av 
underhållning och styr ditt smarta hem med rösten. 

Filmiskt, trådlöst surroundljud
Få kompletta hemmabioupplevelser utan alla kablar. Sätt ihop ett 
5.1-system för ultimata film-, sport- och spelupplevelser genom att 
lägga till en Citation Bar, Citation Sub och Citation Surround.

Spela och styr musiken med rösten
Använd rösten för att spela dina favoritlåtar och njut av musikströmning 
av hög kvalitet från molnet.

Över 300 musiktjänster med musikströmning via  
Wi-Fi
Lyssna på ditt favoritinnehåll, internetradio och podcaster, allt i hög 
kvalitet genom Chromecast built-in. 

Redo för flerkanalssurroundljud
Komplettera med en Citation Subwoofer och få fyllig och djup bas, en 
Citation Bar för rena dialoger och ett par Citation Surround så får du en 
hemmabio med imponerande surroundkänsla. 

Sekretess
För ytterligare säkerhet och integritet kan högtalarnas mikrofoner 
stängas av. Lysdioder i olika färger visar om mikrofonerna är av eller på.

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.

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

Pekskärm i färg 
Få extra information om låten som spelas eller styr musiken med 
fingrarna på den intuitiva pekskärmen i färg.

Trådlös Bluetooth®-strömning 
Strömma musiken trådlöst från din mobiltelefon eller surfplatta.

Peka på snabbval 
Välj din bästa spellista direkt och styr smarta enheter med snabbvalsikoner 
på skärmen. Framtida uppdateringar av programvaran lägger till en funktion 
med förval av dina favoritspellistor och smidig styrning av smarta enheter.

Detta finns i lådan:
1 x Citation Tower

1 x snabbguide

1 x garantiblad

1 x säkerhetsblad

1 x strömkabel (1,8 m) 

Tekniska specifikationer: 
•  Modellnamn: Citation Tower

•  Element: 1 x 25 mm diskant, 2 x 4-tums bas, 1 x 8-tums subwoofer per 
högtalare

•  Uteffekt: 200 W RMS

•  Signal/brus-förhållande: >80 dB

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

•  Strömförbrukning i viloläge: <2,0 watt

•  Bluetooth®-version: 4.2

•  Bluetooth sändarfrekvensintervall: 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): 347 x 1160 x 347 mm per högtalare

•  Vikt: 19 kg per högtalare
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