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SMARTHOME SPEAKER IN ICONISCH
DESIGN
Harman Kardon introduceert Citation-serie

Harman Kardon’s nieuwe Citation-serie mag zowel gezien als gehoord worden. Het

speakersysteem combineert design met de nieuwste technologieën en de bekende Harman

Kardon sound. De serie bestaat uit boekenplankspeakers, een soundbar, een actieve subwoofer

en een set speakertorens met interactieve interface.  

“De Citation-serie is ontworpen om zowel in sound als design een warme en aangename sfeer

te creëren in ieder huis”, vertelt Alexander Demin, Senior Design Manager bij HARMAN. “Al

onze designers zijn opgeleid in kunst en design. Dat zie je terug in het ontwerp en komt

fantastisch tot zijn recht met de stoffen van het toonaangevende Kvadrat.”
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Scandinavisch design textiel

Voor het ontwerp van de Citation-serie, reisde het designteam van audiomerk Harman Kardon

naar Scandinavië. De Scandinavische stijl kenmerkt zich door eenvoud, minimalisme en het

gebruik van natuurlijke materialen. Dit alles vormde de belangrijkste inspiratiebron voor de

nieuwe serie luidsprekers. Wat direct opvalt is de stoffen bekleding van de speakers, die de

Citation-serie een warme uitstraling geeft. Deze stof is speciaal voor Harman Kardon

ontworpen door Kvadrat, Europa’s meest toonaangevende producent van design textiel. De mix

van verschillende tinten in de stof geeft het ontwerp een natuurlijk gevoel. De stof past samen

met het ontwerp perfect in een Scandinavische interieurstijl waar gezelligheid centraal staat. Ga

voor fris en licht met de kleur Winter Gray of kies voor warm en donker met Classic Black. 

Nieuwe generatie smart home speakers

De Citation-serie vertegenwoordigt een nieuwe generatie smart home speakers. Het streamen

van de nieuwste muziek gaat - desgewenst - via de intelligente stemactivering van Google.

Creëer sfeer in huis met woorden als "Hey Google, speel jazz muziek af" of "Hey Google, dim het

licht in de woonkamer". Dankzij de ingebouwde draadloze Chromecast kan je vanaf elk punt in

huis snel en draadloos van muziek genieten.

De Harman Kardon Citation-serie is beschikbaar volgens onderstaande prijzen. De Citation-

serie wordt binnenkort uitgebreid met de Sub (€799), Tower (€2499) en Surround (€499) .
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HARMAN (www.harman.com) ontwerpt en produceert connected producten en oplossingen

voor consumenten, automotive en bedrijven wereldwijd, waaronder audio, visuele en

infotainment systemen, bedrijfsoplossingen en software-services. Met premium merken als

AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon® Mark Levinson® en Revel® is

HARMAN populair onder audioliefhebbers van verschillende generaties en ondersteunt

bovendien professionele artiesten en de omgeving waarin zij optreden. HARMAN is ook leider

op het gebied van een technologie- en geïntegreerde service oplossingen voor automotive,

mobile, telecommunicatie en bedrijven. Meer dan 50 miljoen auto’s op de weg zijn voorzien van

HARMAN audio en infotainment systemen. De softwareoplossingen van HARMAN

ondersteunen miljarden mobiele apparaten en systemen die zijn verbonden, geïntegreerd,

gepersonaliseerd, adaptief en veilig op alle platformen. Op het werk, thuis en in de auto.

HARMAN heeft 30.000 werknemers in Amerika, Europa en Azië. In maart 2017 werd

HARMAN volledig overgenomen door Samsung Electronics Co., Ltd.
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Harman Kardon creëert prachtig geluid dat je aanspreekt. Het wereldberoemde audiomerk combineert functie en
vorm naadloos met elkaar dankzij de hoogste geluidskwaliteit, een elegant design en zorgvuldige aandacht voor
detail. De iconische Harman Kardon SoundSticks maken deel uit van de permanente collectie van het Museum
of Modern Art in New York, wat de design status van het merk onderstreept. Harman Kardon is al meer dan 65
jaar toonaangevend op het gebied van akoestiek en design, met een betoverend geluid dat een complete
luisterervaring brengt in het leven thuis, onderweg en in enkele van 's werelds meest geliefde voertuigen.
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