
Ylivoimainen kodin äänentoistoelämys.
Paras kuunteluelämys – missä tahansa oletkin. Musiikki ja kotiteatteri 
saavuttavat uusia ulottuvuuksia äänentoistossa ja kauneudessa. 
Dramaattinen äänimaisema saa jääpalat kilisemään lasissasi. 
Romanttiset kuiskaukset kutittavat korviasi. Mukaansatempaava, 
huoneen täyttävä ääni ilman johtoja tai isoja laatikkomaisia 
kaiuttimia. Harman Kardon Radiance 2400 on täydellinen yhdistelmä 
tyylikästä minimalistista muotoilua ja ensiluokkaisia materiaaleja. 
Siinä on kaksi erittäin siroa lattiakaiutinta ja tehokas subwoofer, 
jotka luovat täyteläisen ja tarkan äänimaiseman. Constant 
Beamwidth Technology™ -äänentoisto täyttää huoneen, jotta kaikki 
saavat kokea saman upean äänielämyksen. Kompakti digitaalinen 
keskitin muodostaa yhteyden televisioon ja muihin AV-laitteisiin, ja 
Wi-Fi-yhteyden kautta HD-musiikin striimauspalvelut ovat helposti 
käytettävissäsi. Et usko korviasi. Etkä silmiäsi.
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Tyylikäs ja upea muotoilu
Järjestelmän ensiluokkaiset materiaalit ja tyylikäs minimalistinen 

muotoilu sulautuvat nykyisten eleganttien TV-mallien tyyliin. 

Sammutettuna Harman Kardon Radiance 2400 on kuin taideteos ja 

käytössä se tarjoaa upean äänentoiston.

Luokkansa paras ääni 
Harman Kardonin uraauurtavan äänentoiston perinteen ja tutkimustyön 

tuloksena Harman Kardon Radiance 2400:sta on luotu ylivoimainen 

kaiutin, jolla kuulet jokaisen sävelen sellaisena kuin esittäjä sen tarkoitti.

Constant Beamwidth Technology™ 
Tässä Harmanin patentoimassa akustisessa teknologiassa on 

hyödynnetty kaiutinkohtaisesti 24:ää tarkasti kalibroitua elementtiä. 

Tuloksena on laaja optimaalinen kuuntelualue (sweetspot), jonka 

ansiosta pääset nauttimaan upeasta äänestä, olitpa missä tahansa 

kohdassa huonetta.

Yhdistä av-laitteesi helposti
Harman Kardon Radiance 2400 Adapt on varustettu digitaalisella 

keskittimellä, joka sisältää kattavan sarjan sisääntuloja kaikkien sinulle 

mieluisten audio- ja videolaitteiden, kuten television, pelikonsolien, 

digisovittimien tai Blu-ray-soittimien, nopeaan yhdistämiseen.

Wi-Fi- ja Bluetooth-suoratoisto
Harman Kardon Radiance 2400-kaiuttimessa on Chromecast 

built-in™ ja AirPlay, joiden avulla voit suoratoistaa HD-musiikkia 

suosikkistriimauspalvelustasi. Myös Bluetooth on saatavilla, joten 

mahdollisuudet ovat rajattomat.

Intuitiiviset ohjaimet
Kirkkaan LCD-näytön ja täysin intuitiivisten ohjaimien ansiosta Harman 

Kardon Radiance 2400-järjestelmän määrittäminen käy helposti. Katso 

tiedot toistettavasta sisällöstä ja hallitse kokemustasi.

Helppo asentaa
Harman Kardon Radiance 2400-kaiuttimet ja subwoofer yhdistetään 

langattomasti digitaaliseen keskittimeen. Sinun tarvitsee vain liittää 

virtakaapelit ja suorittaa yksinkertainen määritys Google Home 

-sovelluksen tai iPhonen tai iPadin Apple-asetusten avulla.

Langaton monihuoneääni 
Anna saman kappaleen soida kaikkialla kotona tai toista eri musiikkia eri 

huoneissa. Voit lisätä järjestelmään muita monihuonekäyttöisiä kaiuttimia, 

kuten Harman Kardon Citation -sarjan kaiuttimia, ja luoda koko talon 

musiikkijärjestelmän. Voit hallita musiikkia tabletistasi tai älypuhelimestasi.

Vaikuttava basso
Kompakti mutta tehokas 10-tuumainen subwoofer, jossa on 200 watin 

syvä, huoneen täyttävä basso, on kaikki mitä tarvitaan, jotta elokuviin 

saadaan ytyä ja musiikkiin tunnetta. 

Piilota digitaalinen keskitin
Voit hallita kaikkia Radiance 2400 -asetuksia helposti Bluetooth-

kaukosäätimellä. Voit siis asettaa digitaalisen keskittimen TV:n taakse tai 

kaappiin ilman johtojen sekasotkua.

Innovatiivinen Harman Kardon Digital Loop - 
vahvistinteknologia
Digital Loop -vahvistinteknologia korjaa luonnolliset virheet ja vääristymät, 

joita digitaalisessa vahvistuksessa esiintyy, palauttaen äänen laadun 

sellaiseksi kuin sen on tarkoitus olla. Kuule jokainen ääni sellaisena, kuin 

artisti halusi sen kuulostavan.

Pakkauksen sisältö:
Tornikaiuttimet (2) 
Subwoofer
Digitaalinen keskitin
Virtakaapelit
Kaukosäädin ja paristot
HDMI-kaapeli
Optinen kaapeli
Pikaopas
Harman Kardon Radiance 2400-kirjanen
Mattopiikit
Säädettävät kumitassut
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Tekniset tiedot
Yleiset tekniset tiedot
•  Järjestelmän kokonaisantoteho: 450 W RMS
•  Tornikaiuttimen lähtöteho: 125 W RMS
•  Subwooferkaiuttimen lähtöteho: 200 W RMS
•  Tornikaiutinelementit: 32 mm (24" x 1,25")
•  Subwooferelementin koko: 250 mm (10")
•  Harmoninen kokonaissärö (THD): <1 %
•  Virtalähde: 100−240 V ~ 50/60 Hz
•  Käyttölämpötila: 0–45 °C

HDMI-määritykset
•  HDMI-videosisääntulo: 4
•  HDMI-videolähtö (äänen paluukanavatoiminnolla): 1
•  HDMI:n HDCP-versio: 2.3
•  HDR: HDR10

Äänentoistotiedot
•  Audiotulot: 1 optinen, 1 Aux, Bluetooth, Wi-Fi-audio
•  Taajuusvaste: 35 Hz – 20 kHz 

Langattoman yhteyden tiedot
•  Bluetooth-versio: 4.2
•  Bluetooth-taajuusalue: 2 402 MHz – 2 480 MHz
•  Bluetooth-lähettimen teho: ≤10 dBm (EIRP)
•  Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
•  Langaton verkko: 802.11 a/b/g/n/ac 

•  2,4G Wi-Fi -taajuusalue: 2 412–2 472 MHz (Yhdysvallat ja Kanada  

11 kanavaa, Eurooppa ja muut 13 kanavaa)
•  2,4G Wi-Fi -lähettimen teho: ≤20 dBm (EIRP)
•  2,4G Wi-Fi -modulaatio: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK,  

16QAM, 64QAM
•  5G Wi-Fi -lähettimen teho: ≤23 dBm (EIRP)
•  5G Wi-Fi-modulaatio: QPSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•  5G Wi-Fi -lähettimen taajuusalue: 5,15~5,35 GHz, 5,470~5,725 GHz, 

5,725~5,825 GHz
•  5G WISA -lähettimen teho: ≤14 dBm (EIRP)
•  5G WISA -modulaatio: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM
•  5G WISA -lähettimen taajuusalue: 5,15~5,35 GHz, 5,470~5,725 GHz, 

5,725~5,825 GHz

Mitat
•  Tornikaiuttimen mitat (S x K): 320 mm x 1769 mm (12,60" x  69,68")
•  Tornikaiuttimen paino: 7,6 kg (16,8 lb)
•  Subwooferkaiuttimen mitat:  (L x K x S) 296 mm x 400 mm x 296 mm 

(11,65" x 15,73" x 11,65")
•  Subwooferkaiuttimen paino: 14,6 kg / 32,19 lb
•  Pakkauksen mitat (L x K x S) : 46.06" x 30.55" x 20.87"  

(1170 mm x 776 mm x 530 mm)
•  Pakkauksen bruttopaino: 106.26 lbs / 48.2 kg


