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Harman Kardon introduceert MultiBeamTM 700
- de innovatieve home-entertainment soundbar
van 2020
Amsterdam - 10 maart , 2020 - De Harman Kardon Citation-serie pakt wederom uit met

het stijlvolle ontwerp en indrukwekkende geluid van de nieuwste MultiBeamTM 700 soundbar.

Met LCD-kleurendisplay en zeven luidsprekerdrivers komen films ehhn series in jouw

woonkamer tot leven. De unieke MultiBeamTM -technologie van Harman Kardon straalt geluid

van de muren aan alle zijden van de kamer, waardoor elke hoek van je huis wordt gevuld met

een rijk, ruimtelijk geluid, zonder dat er draden of andere luidsprekers nodig zijn.
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De Citation-serie is bedoeld om gezien, gehoord en gevoeld te worden, en de MultiBeamTM 700

zet de elegante reeks van de serie voort. De subtiele vorm van de soundbar en de uitnodigende

wollen buitenkant van de Deense textielproducent Kvadrat zijn een echte aanvulling op de

schoonheid van de audio. 

Ingebouwde Chromecast en Airplay 2 geven toegang tot honderden apps waarmee je audio kunt

streamen. Bovendien is het eenvoudig om je favoriete muziek te streamen naar andere

luidsprekers via het multiroom-audiosysteem om in meerdere kamers te kunnen luisteren. 

De Harman Kardon Citation MultiBeam™ 700 kan makkelijk worden bediend met de

stembediening van Google Assistent. Zeg gewoon “Hey Google” gevolgd door het commando;

het is nog nooit zo handig geweest om to-do-lijsten te organiseren, het volume te verhogen of

slimme thuis apparaten te bedienen voor een gestroomlijnd leven. 

Nog krachtiger geluid en genieten van de best mogelijke bas? Koppel de MultiBeamTM 700 met

de Harman Kardon Citation Sub S, de nieuwe draadloze subwoofer die de ultieme

thuisbioscoop ervaring compleet maakt. 
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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.

De Harman Kardon Citation MultiBeamTM 700 is verkrijgbaar bij o.a. Media Markt, BCC,

Expert, Coolbue, Bol.com en op harmankardon.nl voor €499, de optionele Citation Sub S voor

€399.
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