
Kraftfullt strömmande från den ultimata 
stereoförstärkaren.
Förena allt på ett snyggt sätt och lägg till fördelarna med HD-
strömning till ditt hemmabiosystem med Citation Amp från Harman 
Kardon. Använd dina högtalare i bokhyllan, stående på golvet, 
infällda i vägg eller tak, eller använd andra Citation-produkter och 
skapa ett flerkanaligt trådlöst surroundsystem. Helt ny Digital Loop-
förstärkarteknik ger 200 watt per kanal och du kan njuta av musik och 
filmer som det var tänkt med det mest avancerade inom trådlös 
strömning. Strömma din favoritmusik med Chromecast built-in™ och 
AirPlay eller anslut till TV:n via HDMI ARC-porten. Citation Amp är även 
kompatibel med styrsystemen Control 4 och Crestron.
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Harman Kardons enastående ljudkvalitet
Harman Kardon Citation Citation är den första verkliga 
premiumprodukten i sitt slag med Harman Kardons enastående 
ljudkvalitet, världens främsta leverantör av hifi-ljudprodukter i mer 
än 65 år.
Klass D-förstärkning för all din underhållning
Uppgradera dina trådanslutna högtalare med Harman Kardon 
klass D och 200 watt per kanal (4 Ohm). 
Förstärkare med Harman Kardons innovativa digitala 
slingförstärkning 
Digital Loop-tekniken korrigerar naturliga fel och 
förvrängningsstörningar som uppstår vid digital förstärkning och 
återställer ljudkvaliteten till hur den var avsedd att återges. Hör 
musiken som den var tänkt.
HDMI ARC-ingång för bekväm ljudkontroll
Anslut Citation Amp till din TV via HDMI ARC-porten och styr ljudet 
med din befintliga TV-fjärrkontroll.
Omfattande ljudinställningar för alla installationer
Optimera Citation Amps ljudkvalitet så att den smälter in i din miljö 
och passar dina högtalare. Justera EQ, maxvolym, monosummering 
och variabel delning till subwoofer helt efter din egen smak. 
Fungerar med automatiserade styr- och kontrollsystem 
Harman Kardon Citation Amp integreras enkelt i de flesta populära 
uppkopplade hemstyrningssystem inklusive Control 4 och 
Crestron. 
Flexibla installationsalternativ
Harman Kardon Citation Amp kan installeras var som helst. Placera 
den i ett rack, på en hylla, montera den på väggen eller på en dold 
plats och använd den medföljande IR-förlängaren.
Redo för flerkanals surroundljud
Kombinera Harman Kardon Citation Surround-högtalare, Citation 
Sub S och Citation Amp med ditt trådanslutna hemmaljudsystem 
och upplev ett omslutande flerkanaligt surroundljud.
Lyssna på fler än 300 musikstreamingtjänster
Slappna av, få ny energi, utforska. Harman Kardon Citation Amp 
ger dig tillgång till fler än 300 musikströmningstjänster genom 
Chromecast built-in™ och AirPlay. Njut av dina favoritlåtar, 
internetradio och poddsändningar med fantastisk hög upplösning.
Njut av din Apple Music med AirPlay
Upptäck nya artister och lyssna på dina favoritspellistor från Apple 
Music med AirPlay. Använd iPhone-appen för att välja musik och 
skapa rätt stämning i varje rum.

Utmärkande design
Harman Kardon Citation Amp förenar innovativt ljud i hemmet med 
sofistikerad design i ett elegant kompakt utförande.

Detta finns i lådan:
1 x Citation Amp
1 x Fjärrkontroll
1 x IR-förlängare
1 x Strömkabel (1,8 m) (varierar efter region)
1 x Snabbstartguide
1 x Google Home installationsguide
1 x Garantisida
1 x Säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
•  Analog ingång: 1 AUX (Stereo RCA-anslutning)
•  Digital ingång: 1 digital (HDMI ARC, koaxial eller optisk anslutning)
•  Ljudutgångar: 1 linjeutgång, 1 subwoofer-utgång
•  Andra anslutningar: Ethernet, IR-fjärrstyrningsingång, 

12 V styrsignalsutgång
•  Märkuteffekt (8 ohm): 125 W RMS per kanal 
•  Märkuteffekt (4 ohm): 200 W RMS per kanal
•  Min. impedans: 4 ohm
•  Total harmonisk förvrängning (THD): 0.05 %
•  Frekvensåtergivning: 20 Hz–20 kHz +/- 0,5 dB
•  Signal/brus-förhållande >110 dB A-viktat
•  Max ingångsnivå för analog ingång: 2 V RMS
•  Digitala ingångsformat: PCM, Dolby Digital
•  Tonreglage: Bas, diskant
•  Max ljudreglage: 0 -100% av maxeffekt
•  Vänster/höger kanal monosummering: Ja
•  Subwooferns uteffekt: Monosummering eller delningsläge
•  Subwooferns delningsfrekvenser: 50–120 Hz
•  Bluetooth-version: 4.2
•  Kompatibilitet med Wi-Fi-nätverk: 802.11a/b/g/n/ac  
•  Strömförsörjning: 100–240 V AC, ~50/60 Hz
•  Energiförbrukning: 125 W
•  Mått (B x H x D): 215 x 75 x 230 mm
•  Rackhöjd: 2RU
•  Vikt 2,4 kg
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© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Med ensamrätt. Harman Kardon är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/
eller andra länder. Google Home och Chromecast built-in är varumärken som tillhör Google LLC. Kräver Chromecast eller Chromecast built-in enhet. Bluetooth®-ordmärket och -logotypen är 
registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken av HARMAN International Industries Inc. sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn 
tillhör respektive ägare. Logotypen Wi-Fi CERTIFIED är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance. *Kräver en kompatibel enhet. Tillgång till och prestanda för vissa andra funktioner och 
tjänster är tjänste-, utrustnings- och nätverksberoende och är eventuellt inte tillgängligt i vissa områden. Abonnemang kan krävas och ytterligare villkor, bestämmelser och/eller avgifter kan 
gälla. Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Begreppen HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition 
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA. Funktioner, specifikationer och utseende kan komma att ändras utan att detta 
meddelas.

HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

www.harmankardon.com
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