DEN SMARTASTE KOMPAKTA SOUNDBARHÖGTALAREN MED MULTIBEAM™-SURROUNDLJUD

Vackert ljud som talar till dig
Elegant, dynamisk och kraftfull. Harman Kardon Citation MultiBeam™
700 levererar fullt surroundljud till din TV utan extra högtalare och
kablar. Som fristående soundbarhögtalare projicerar den fylligt ljud
till rummets alla hörn. Dessutom kan du styra upplevelsen genom att
bara använda rösten med hjälp av Google Assistent. I kombination
med övriga Citation-serien kan Citation MultiBeam™ 700 även fungera
som centerkanal för att skapa den ultimata hemmabion med fylligt,
detaljerat surroundljud. Njut av fler än 300 musikströmningstjänster
tack vare praktiska AirPlay och Chromecast built-in. Upplev vackert
ljud, oavsett hur du lyssnar.
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Stilfull design

Alltid uppdaterad

Harman Kardon Citation MultiBeam™ 700 blandar hemmaljudinnovation
med sofistikerad design. Premiumtyget av ull är tillverkat av Kvadrat och
är smutsavvisande och flamsäkert.

Håll dina funktioner och tjänster uppdaterade utan problem.
Programuppdateringar och uppgraderingar laddas ner och installeras
automatiskt av ditt system. Att underhålla toppmodernt hemmaljud har
aldrig varit lättare.

Sofistikerad och med överlägset ljud

Som den första verkliga premiumprodukten i sitt slag är Harman Kardon
Citation MultiBeam™ 700 det toppmoderna, ultimata valet från Harman
Kardon, världens främsta tillverkare av hifi-produkter sedan mer än 65 år.

Enkel konfiguration med Google Home

Din musik, överallt

Med den kostnadsfria appen Google Home för iOS och Android kan du
enkelt konfigurera och hantera alla Harman Kardon Citation-högtalare. Alla
högtalare har stöd för Wi-Fi-anslutningar med både 2,4 GHz och 5 GHz.

Fyll ditt hem med ett enda soundtrack eller spela olika musik i varje
rum. Lägg bara till fler Citation-högtalare till din Harman Kardon Citation
MultiBeam™ 700 för att skapa en komplett hemljudupplevelse som du
styr från din surfplatta eller mobiltelefon.

Vackra och intuitiva kontroller

Harman Kardon Citations LCD-färgskärm är lika läcker som den är intuitiv.
Styr musiken med fingertoppen eller gå på djupet för att få mer information
om det du spelar.

Fyll ditt rum med surroundljud utan att behöva extra högtalare och
kablar. MultiBeam™-tekniken skapar en bredare ljudbild, så du hör alla
detaljerna i din favoritmusik, filmer, TV-serier och spel.

Harman Kardon Citation gör det enkelt att strömma ljud från din mobiltelefon
eller surfplatta via Bluetooth®, så att du kan förvandla ljud på internet till
fängslande musikupplevelser.

Google Assistent ger bekväm röstkontroll av Harman Kardon Citation
MultiBeam™ 700. Streama din favoritmusik genom att helt enkelt säga
“Hej Google” och sedan ett kommando. Tryck på push-to-talk-knappen
på fjärrkontrollen för att aktivera röststyrning för filmer och TV.

De färgrika ikonerna med förinställningar på Harman Kardon Citation
MultiBeam™ 700 gör det enkelt att komma åt dina favoritspellistor och styra
alla enheter i ditt smarta hem.

MultiBeam™-surroundljud

Handsfree-hjälp med Google Assistent

Trådlöst filmiskt surroundljud

Få fylligt surroundljud med en praktisk soundbarhögtalare. Eller skapa
ett komplett 5.1-hemmabiosystem med WiSA-teknik för den ultimata
surroundkänslan genom att lägga till ett par Harman Kardon Citation
Surround-högtalare, en Harman Kardon Citation Sub S eller ett par
Harman Kardon Tower-högtalare.

Styr allt bara med rösten

Starta musiken genom att bara använda rösten. Med Google Assistent
kan du be Harman Kardon Citation MultiBeam™ 700 att spela dina
favoritlåtar och sedan njuta av högupplöst, molnstyrd musikströmning.

Lyssna på fler än 300 olika musiktjänster

Koppla av, samla kraft, utforska. Harman Kardon Citation MultiBeam™
700 ger dig tillgång till fler än 300 musikströmningstjänster genom
inbyggt Chromecast. Njut av dina favoritlåtar, internetradio och poddar
i fantastisk HD-upplösning.

Njut av Apple Musik med AirPlay

Njut av din Apple Music med AirPlay. Använd iPhone-appen för att välja
ditt soundtrack och skapa stämning var som helst i hela hemmet.

Klar för surroundljud i flera kanaler

Lägg till en Harman Kardon Citation Sub för att ge din hemmabio
en djup och fyllig bas och kombinera med Harman Kardon Citation
Surround- och Harman Kardon Citation Tower-högtalare så får du det
ultimata flerkanalsljudet.

Plug and play

Tack vare HDMI ARC och optiska portar kan Harman Kardon Citation
MultiBeam™ 700 integreras med nästan vilken TV som helst, inklusive de
nyaste och mest tekniskt avancerade 4K-skärmarna.

Privatliv, tack

Ha kontroll över hur du ansluter och vad du delar. Harman Kardon
Citations mikrofoner slås enkelt på eller av, vilket ger säkerhet och
integritet efter behov. Flerfärgade lysdioder gör att du snabbt kan
kontrollera om mikrofonerna är på eller av.

Trådlös Bluetooth®-strömning

Enkel åtkomst till alla dina favoriter

Detta ﬁnns i lådan:
1 x Citation MultiBeam™ 700
1 x snabbguide
1 x garantibevis
1 x säkerhetsblad
1 x strömkabel
1 x fjärrkontroll
1 x väggmontering
1 x HDMI-kabel

Tekniska speciﬁkationer:

•	Modellnamn: Citation MultiBeam™ 700
•	Element: 2 x 25 mm diskant, 5 x 50 mm bas
•	Uteffekt: 210W RMS
•	Signal/brus-förhållande: >80 dB
•	Strömförsörjning: 100-240 V~50/60 Hz
•	Energiförbrukning i viloläge: <2,0 watt
•	Bluetooth®-version: 4.2
•	Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2402−2480 MHz
•	Bluetooth-sändarens effekt: <10dBm
•	Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
•	Trådlöst nätverk: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
•	2,4G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 2412 − 2472MHz
(2.4GHz ISM-band, USA 11 kanaler, Europa och övriga 13 kanaler)
•	2,4G Wi-Fi-sändarens effekt: <20 dBm
•	2,4G Wi-Fi-modulering: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM,
64QAM
•	5G Wi-Fi-sändarens effekt: <23dBm
•	5G Wi-Fi-modulering: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•	5G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz,
5,725–5,825 GHz
•	Mått (B x H x D): 790 x 65 x 130 mm
•	Vikt: 3,7 kg
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