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Harman Kardon lanceert Citation ONE in Dusty
Pink en Royal Blue
Maak een stijlvol geluidsstatement met de nieuwe kleuren van de Harman Kardon x Kvadrat.

Amsterdam, 11 december 2019 - Het Scandinavische design van de Citation Serie, die zich

kenmerkt door eenvoud, minimalisme en natuurlijke materialen zijn maar liefst in twee nieuwe

kleuren beschikbaar. Naast de grijze en zwarte opties, kun je nu ook je favoriete beats op de

Dusty Pink en de Royal Blue afspelen. 

De Citation ONE serie biedt zowel verbazingwekkend geluid als een verfijnd design. De

vuilafstotende en vlamvertragende stof van de Citation Serie is speciaal voor Harman Kardon

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

van verschillende tinten in de gemengde wollen stof geeft het ontwerp een natuurlijk gevoel.
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"De Citation ONE Dusty Pink en Royal Blue kleuren zijn geselecteerd omdat ze twee van de

meest populaire interieur kleuren van dit moment zijn”, zegt Alexander Demin, Director

Industrial Design bij HARMAN

De Citation One is eenvoudig in gebruik en geeft dankzij de Google Assistent antwoord op al je

vragen. De Citation ONE biedt ook de mogelijkheid om Citation-luidsprekers toe te voegen - via

je smartphone verschillende muziek streamen in elke kamer van het huis is nog nooit zo

makkelijk geweest. Met Apple AirPlay 2-ondersteuning kun je nu ook draadloos muziek

streamen vanaf een iOS-apparaat, Apple TV, HomePod of door het gewoonweg Siri te vragen.

De Harman Kardon Citation ONE is vanaf 9 december beschikbaar op HarmanKardon.nl in de

kleuren Dusty Pink en Royal Blue voor 229,00 euro.
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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.
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