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Harman Kardon breidt Citation-serie uit
Nieuwe luidsprekers worden toegevoegd aan de state-of-the-art
Citation-serie, inclusief een soundbar, subwoofer, en een
draagbare luidspreker met draadloze oplader

https://news.harmankardon.com/


CES 2020 - LAS VEGAS - 6 JANUARI 2020 -  Na de aankondiging van de Harman Kardon

Citation-serie afgelopen jaar, heeft het merk zijn draadloze luidspreker serie uitgebreid met

extra functionaliteiten voor elke kamer en woonruimte. De Citation-serie blijft een innovatief

akoestisch ontwerp combineren met uitstekende audiokwaliteit en geavanceerde technologie. 

De nieuwe line-up bestaat onder anderen uit de draagbare Citation 200-luidspreker,

ontworpen met een oplaadhouder, IPX4 spatwaterdichte bescherming en ingebouwde

oplaadbare batterij met 8 uur speeltijd. Ook de Citation Oasis is nieuw, een multifunctionele

compacte luidspreker met een ingebouwde wekker, draadloze oplaadmogelijkheden voor de

telefoon en muziekstreaming. Er is ook een slaapstand die Wi-Fi tijdens de slaapuren

automatisch uitschakelt. 

Daarnaast wordt de Citation MultibeamTM 700 toegevoegd aan de serie als de nieuwste

compacte soundbar met een LCD-kleurendisplay, MultiBeamTM-technologie en zeven

luidsprekerdrivers voor een indrukwekkend surroundgeluid. De nieuwste soundbar kan ook

worden gekoppeld aan de Citation Sub S, een compacte, draadloze subwoofer die de beste bas

in zijn klasse levert. Aangedreven door WiSa-technologie leveren deze twee apparaten, samen

met de Citation Surround- of vloerstaande luidsprekers, een lage latency, draadloze HD-

thuisbioscoopervaring. 

De nieuwste toevoegingen aan de Citation-serie stralen verfijning uit in combinatie met het

kenmerkende industriële ontwerp van het merk, geaccentueerd met doordachte details. De

vuilafstotende en vlamvertragende wollen stof van Kvadrat, Europese marktleider op het gebied

van akoestisch textiel, bedekt de luidsprekers met nieuwe stijlvolle kleuren.
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Alle nieuwe luidsprekers in de Citation-serie bieden een dynamische luisterervaring, met opties

om deze individueel te gebruiken als standalone luidspreker of samen om een krachtig 5.1-

kanaals surround sound-systeem te bouwen. Met de ingebouwde Google Assistant kunnen

gebruikers de volledige Citation-serie met behulp van hun stem bedienen door simpelweg 'Hé

Google' te zeggen, gevolgd door het commando. Deze functie maakt het eenvoudig om een

alarm in te stellen, to-do lijsten te maken, de tijd van een favoriet televisieprogramma te

checken, andere slimme thuisapparaten te bedienen en meer. Commando's als "Hé Google,

speel wat jazzmuziek" of "Hé Google, dim de lichten" regelen de perfecte sfeer in elke kamer van

het huis, in welke stemming je ook bent. 

"De Citation serie van Harman Kardon is een absoluut succes en heeft de luisterervaring van

onze klanten thuis volledig veranderd", zegt Dave Rogers, President Lifestyle Audio Division bij

HARMAN. "De nieuwe lijn blijft voorzien van functies zoals spraakbesturing en multi-room

audio, naast het hoogwaardige ontwerp, slimme functies en gebruiksgemak. Met luidsprekers

zoals de Oasis en een MultiBeamTM-geluidsbalk heeft de Citation-serie voor ieder wat wils."

Met de toevoeging van Chromecast en Apple AirPlay-mogelijkheden krijgen muziekliefhebbers

toegang tot honderden audiostreamingdiensten in HD-kwaliteit. Als je eenmaal verbonden bent

via hetzelfde Wi-Fi-netwerk als Citation, tik je op het AirPlay- of Chromecast-pictogram op een

smartphone of tablet en de muziek wordt afgespeeld op de Citation-luidsprekers. 

De volledige Harman Kardon Citation-serie bestaat uit verschillende opties om in elke

luisterbehoefte te voorzien, waaronder meerdere luidsprekeropties, soundbars, subwoofers met

eigen voeding, vloerstaande luidsprekers en een compacte luidspreker met draadloze

oplaadmogelijkheden. Daarnaast is de Citation ONE MKII voorzien van Apple Airplay en

verkrijgbaar in Dusty Pink, Royal Blue, voor 229 euro. De Citation ONE Duo is een nieuw

pakket dat twee Citation ONE MKII-luidsprekers bevat voor 349 euro. De nieuwste

toevoegingen aan de Citation-serie zijn beschikbaar in het voorjaar van 2020 op

harmankardon.nl

Kenmerken HK Citation Series:
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Volg HARMAN online

Meer nieuws vindt u in de HARMAN Newsroom

Like HARMAN op Facebook

Connect met Harman op LinkedIn

Bekijk ons YouTube-kanaal 

Volg HARMAN op Twitter @harman 

Volg Twitter Hashtag #Harman  

HARMAN bij CES 2020  

Bezoek de HARMAN showcase tijdens CES 2020 voor demonstraties van de nieuwste

technologieën en producten van het bedrijf uit alle divisies. De HARMAN experience showcase

bevindt zich in het Hard Rock Hotel.

http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/pages/Harman/261893155923
https://www.linkedin.com/company-beta/6419/
https://www.youtube.com/user/harmanintl
https://twitter.com/home


OVER HARMAN KARDON

OVER HARMAN KARDON

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.

 
 

Over HARMAN

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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