
KANNETTAVA ÄLYKAIUTIN HD-LUOKAN ÄÄNENTOISTOLLE

Upea ja puhutteleva äänentoisto
Harman Kardon Citation 200:n avulla voit nauttia täyteläisestä ja 
kauniista äänestä niin olohuoneessa kuin kotipihallasikin. Striimaa 
suosikkimusiikkiasi sisätiloissa HD-laatuisena Wi-Fi-yhteyden avulla. 
Tai ota lempimusiikkisi mukaasi ulos hyödyntäen kätevää Bluetooth-
striimausta ja kahdeksan tunnin jatkuvaa toistoa. Hienostuneen ja 
tyylikkään kaiuttimen ominaisuuksiin kuuluvat AirPlay ja Chromecast 
built-in™ , joiden avulla käytettävissä on yli 300 HD-tasoista 
musiikin suoratoistopalvelua. IPX-4-luokan mukaisesti vesitiiviinä ja 
villasekoitekankaalla viimeisteltynä se sopii mihin tahansa. Kaunis ääni 
kulkee nyt mukana. 
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Muista erottuva muotoilu
Harman Kardon Citation 200 yhdistää innovatiivisen kodin äänentoiston 
hienostuneeseen muotoiluun. Laitteen ensiluokkainen, Kvadratin 
valmistama villasekoitekangas hylkii likaa ja on palosuojattu. Lisäksi 
siinä on puhdistusta helpottava erikoispinnoite.

Äärimmäisen upeaa ääntä ja hienostuneisuutta
Harman Kardon Citation 200 on ensimmäinen aidosti ensiluokkainen 
tuote lajissaan: huipputason ääni ja valmistajana Harman Kardon, 
maailmanluokan kärkinimi korkealaatuisten audiotuotteiden 
toimittajana jo yli 65 vuoden ajan.

Striimaa langattomasti Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden 
avulla
Langattoman Harman Kardon Citationin avulla striimaat helposti 
suosikkilaulujasi ja -podcastejasi. Käytä sisätiloissa Wi-Fi-yhteyttä 
HD-laatuiseen äänentoistoon. Tai yhdistä älypuhelimesi tai tablettisi 
Bluetooth-yhteyden avulla, kun haluat nauttia mukana kulkevasta 
kuuntelukokemuksesta ulkona.

IPX4-vesitiivis vähäisten roiskeiden varalta
Nauti suosikkiäänistäsi sisätiloissa tai ulkona. Roiskeista tiskipöydällä tai 
muutamasta sadepisarasta pihalla ei tarvitse välittää.

8 tuntia jatkuvaa toistoa
Kun akku on ladattu täyteen, voit nauttia jatkuvasta äänentoistosta 
peräti 8 tunnin ajan. Ja kun akku tyhjenee, voit asettaa Harman Kardon 
Citation 200 -kaiuttimen tyylikkääseen ja kompaktiin telineeseensä ja 
jatkaa kuuntelua sen latautuessa. Kaiuttimen takana on myös USB C 
-liitäntä kätevään lataukseen ulkona ollessasi.

Oma musiikkisi, kaikkialla
Anna saman kappaleen soida kaikkialla kotona tai toista eri musiikkia 
eri huoneissa. Täydellinen, omalla tabletilla tai älypuhelimella ohjattava 
kodin äänielämys luodaan helposti lisäämällä ylimääräisiä Citation-
kaiuttimia Harman Kardon Citation 200 -kaiuttimeen.

Käytettävissä yli 300 musiikin suoratoistopalvelua
Rentoudu, lataudu, tee tutkimusretkiä. Harman Kardon Citation 200 
kaiuttimella käytettävissäsi on yli 300 musiikin suoratoistopalvelua 
Chromecast built-in™-ominaisuuden kautta. Voit nauttia kaikista 
äänisisältösuosikeistasi, internetradiosta sekä podcasteista – ja niiden 
upeasta äänenlaadusta.

Apple Music käytettävissä AirPlayn avulla
AirPlayn avulla voit löytää Apple Musicista uusia artisteja ja siirtyä omiin 
lempisoittolistoihisi. Voit valita ääniraidan iPhone-sovelluksen avulla ja 
luoda tunnelmaa kaikkialle kotiisi.

Saumaton stereoääni
Luo syvää, moniulotteista ääntä, joka täyttää tilan yksinkertaisuudesta 
tinkimättä. Liitä samassa tilassa kaksi Harman Kardon Citation 200 
-kaiutinta saadaksesi vaivattomasti aikaan ylellisen langattoman 
stereoäänen.

Yksityisyyttä, kiitos
Yhteyden luonti ja jakamasi asiat ovat hallinnassasi. Harman Kardon 
Citation -mikrofonit saa helposti päälle ja pois, mikä antaa turvallisuutta 
ja tietosuojaa omien tarpeittesi vaatimalla tavalla. Monivärisillä LED-
merkkivaloilla voit nopeasti tarkistaa mikrofonien kulloisenkin tilan.

Aina ajan tasalla
Ominaisuudet ja palvelut pysyvät vaivattomasti ajan tasalla. 
Ohjelmistopäivitykset ja edistyneemmät versiot ladataan ja asennetaan 
järjestelmääsi automaattisesti. Huipputason kotiäänentoiston ylläpito ei ole 
koskaan ollut näin helppoa.

Yksinkertaiset alkuasetukset Google Homen avulla
Ilmaisella iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille luodulla Google Home 
-sovelluksella Harman Kardon Citation -kaiuttimien alkuasetukset ja säädöt 
sujuvat helposti. Kaikki kaiuttimet tukevat 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-
yhteyksiä.

Pakkauksen sisältö:
1 x Citation 200
1 x pikaopas
1 x Google Homen asennusopas
1 x takuuseloste
1 x turvallisuustiedote
1 x virtajohto (1,8 m)

Tekniset tiedot:
• Mallin nimi: Citation 200
•  Kaiutinelementti: 1 x 25 mm:n diskanttielementti 1 x 120 mm:n 

bassoelementti
• Virtalähde: 100−240 V – 50/60 Hz
• Antoteho: 50 W RMS
• Häiriöetäisyys >80 dB
• Virtalähde: 100−240 V – 50/60 Hz
• Bluetooth®-versio: 4.2
• Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2 402 – 2 480 MHz
• Bluetooth-lähettimen teho: <5 dBm
• Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
• Langaton verkko: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
•  2,4G Wi-Fi -lähettimen taajuusalue: 2 412 – 2 472 MHz (2,4 GHz:n 

ISM-kaista, Yhdysvallat 11 kanavaa, Eurooppa ja muut 13 kanavaa)
•  2,4G Wi-Fi -lähettimen teho: <20 dBm
•  2,4G Wi-Fi-modulaatio: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
•  5G Wi-Fi -lähettimen teho: <23 dBm
•  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
•  Tuetut audioformaatit: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), 

FLAC, Opus
•  Mitat (L x K x S): 165 x 210 x 165 mm (hihna alhaalla)
•  Latausteline mitat (W x H): 4.8" x 0.6 (123 x 15mm)
•  Paino: 2,8 kg
•  Akun tyyppi: Litiumionipolymeeri (3,6 V, 4 800 mAh)
•  Akun latausaika: 3 tuntia (Latausteline tai USB-C 5V/2A)
•  Musiikin toistoaika: jopa 8 tuntia (vaihtelee äänenvoimakkuuden 

tason ja sisällön mukaan)

www.harmankardon.com
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Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Google, Android, Google Home ja Chromecast built-in ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Chromecast built-
in voi edellyttää palvelutilauksia. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. HARMAN International Industries Incorporated 
käyttää tuotemerkkejä käyttöluvan mukaisesti. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille. Wi-Fi CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancen sertifikaattimerkki. 
*Edellyttää yhteensopivaa laitetta. Joidenkin toimintojen ja palveluiden saatavuus ja suorituskyky riippuvat palvelusta, laitteesta ja verkosta, eivätkä ne ole välttämättä 
saatavilla kaikilla alueilla; käyttö voi edellyttää tilausta, ja siihen voi liittyä ylimääräisiä käyttöehtoja ja/tai kuluja. Ominaisuuksia, teknisiä yksityiskohtia ja ulkomuotoa 
voidaan muuttaa ilmoittamatta. Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® ja iPhone® ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 
Works with Apple-merkinnän (”Toimii Applen kanssa”) käyttö tarkoittaa, että jokin lisävaruste on suunniteltu toimimaan erityisesti merkissä mainitun tekniikan kanssa ja 
että kehittäjä on sertifioinut sen vastaamaan Applen toimintastandardeja. Tämän ohjaaminen edellyttää AirPlay 2 -valmiuksista kaiutinta, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.

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


