
Vackert ljud som talar till dig
Fyllig, djup bas i ett elegant, kompakt paket. Harman Kardon Citation 
Sub S-subwoofern levererar klassledande basljud till dina favoritfilmer 
och din favoritmusik. Dess stilrena design och premiummaterial 
kompletterar moderna interiörer medan dess mindre storlek gör att 
den får plats nästan var som helst. Enkel att installera och använda 
samt kompatibel med hela Harman Kardon Citation-serien, inklusive 
Harman Kardon Citation MultiBeam™ 700-soundbaren, Citation 
Bar och Harman Kardon Citation Tower-högtalarna. Komplettera 
5.1-surroundljudupplevelsen i ditt hemmabiosystem med Harman 
Kardon Citation Sub S.

Funktioner
 Utmärkande design
 Oöverträffad ljudkvalitet och sofistikerad elegans
 Trådlöst, filmiskt surroundljud
 Redo för flerkanals surroundljud
 Alltid uppdaterad
 Enkel installation med trådlös anslutning

KOMPAKT, TRÅDLÖS SUBWOOFER MED DJUP BAS



Utmärkande design
Harman Kardon Citation Sub S förenar innovativt ljud i hemmet 

med sofistikerad design. Det förstklassiga materialet av ulltextil, 

som tillverkas av Kvadrat, är smutsavvisande och flamsäkert.

Oöverträffad ljudkvalitet och sofistikerad 
elegans
Harman Kardon Citation Sub S är den första verkliga 

premiumprodukten i sitt slag med Harman Kardons enastående 

ljudkvalitet, världens främsta leverantör av hifi-ljudprodukter i 

mer än 65 år.

Trådlöst, filmiskt surroundljud
Timing är det viktigaste av allt. Harman Kardon Citation Sub 

S är WiSA-kompatibel och har ett precist flerkanalsljud med 

superkort fördröjning. Anslut till filmer, sport och spel och kliv 

in i händelsernas centrum med den senaste innovationen som 

garanterar trådlöst ljud med perfekt synkronisering.

Redo för flerkanals surroundljud
Lägg till en Harman Kardon Citation Sub S till Harman Kardon 

Citation MultiBeam™ 700, Citation Bar eller Harman Kardon 

Tower-högtalare för att ge ditt hemmaljud ett grundlager av 

djup, fyllig bas eller komplettera ditt hemmabiosystem genom 

att lägga till ett par Harman Kardon Citation Surround-högtalare 

och få ultimata surroundupplevelser med flerkanalsljud.

Alltid uppdaterad
Håll dina funktioner och tjänster uppdaterade utan minsta 

ansträngning. Programuppdateringar och -uppgraderingar 

laddas ner och installeras automatiskt på ditt system. Det har 

aldrig varit enklare att skapa toppmodernt ljud i hemmet.

Enkel installation med trådlös anslutning
Inga extra sladdar. Harman Kardon Citation Sub S ansluter 

trådlöst och installeras enkelt med en enda nätsladd så att du 

kan börja njuta av ditt hemmabiosystem snabbare.

Detta finns i lådan:
1 x Citation Sub S

1 x Snabbstartguide

1 x Garantisida

1 x Säkerhetsblad

1 x Nätkabel (1,8 m)

Tekniska specifikationer:
• Modellbeteckning: Citation Sub S

• Element: 1 x 6,5-tums subwoofer

• Uteffekt: 100 W RMS

• Signal/brusförhållande: > 80 dB

• Strömförsörjning: 100–240 V AC, ~50/60 Hz

• Strömförbrukning i viloläge: < 2,0 W

• 5G WISA-sändareffekt: < 14 dBm

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

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

• Mått (B x H x D): 248 x 386 x 248 mm

• Vikt: 5,2 kg

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

• Förpackningens vikt (brutto): 7,63 kg
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