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Ontwaak je zintuigen met de Harman Kardon
Citation Oasis
Uitmuntende audiokwaliteit en een elegant design komen samen
in deze DAB/DAB+ radio met draadloze telefoonlader
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Amsterdam, XX juli 2020 – Een compacte luidspreker met ingebouwde wekker, draadloze

telefoonoplader en muziekstreaming: de Harman Kardon Citation Oasis is de nieuwste

toevoeging aan de stijlvolle Harman Kardon Citation Serie. Een serie die blijft verrassen dankzij

haar geavanceerde technologie, elegante ontwerp en uitmuntende audio kwaliteit.

De Oasis vult iedere slaapkamer met een rijke en volle sound. Voor een optimale nachtrust

schakelt de nachtschakelaar Wi-Fi uit tijdens slaapuren en met een eenvoudig ‘Hey Google’ kan

het alarm ingesteld worden op een favoriete radiozender of afspeellijst, zodat iedere dag weer

goed begint.

Niet alleen in de slaapkamer is de Oasis de ideale accessoire. De luidspreker beschikt over een

DAB/DAB+ radio en is bekleed met Kvadrat, een duurzame stof die de luidspreker een chique

uitstraling geeft. Google geeft de laatste nieuwsupdates terwijl het draadloze oplaadplatform

iedere telefoon met Qi-ondersteuning probleemloos oplaadt. Een welkome toevoeging  aan je

kantoor, woonkamer of keuken, waar de Oasis ook gekoppeld kan worden met andere Citation-

luidsprekers voor de ultieme multi-room audiobeleving. De ingebouwde Chromecast™ en

Airplay geven toegang tot meer dan 300 muziekstreamingdiensten en de moeiteloze ‘Hey

Google’-stembesturing  maakt de Oasis de perfecte aanvulling op ieder tech savy huishouden. 

De Harman Kardon Citation Oasis is vanaf juli beschikbaar op harmonkardon.nl en

geselecteerde retailers voor een adviesprijs van €199,00.
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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. 
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