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Harman Kardon® Citation 200 - Draadloze
vrijheid, prachtig HD-geluid
Een krachtige, draagbare luidspreker voor draadloze Wi-Fi- en
Bluetooth-streaming

Amsterdam, 2 september 2020 – De Harman Kardon Citation-serie levert uitmuntende

audiokwaliteit en geavanceerde technologie in een stijlvol ontwerp. Harman Kardon

presenteert met trots de nieuwste toevoeging aan de serie: Harman Kardon Citation 200, een

krachtige, slimme luidspreker die is ontworpen voor draadloze vrijheid binnen en buitenshuis. 
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Mooie HD-audio in alle vrijheid. In de woonkamer of op het terras, de Harman Kardon Citation

200 dompelt elke ruimte onder in een rijk geluid. Stream muziek in HD-kwaliteit met behulp

van Wi-Fi, of creëer moeiteloos de perfecte tuin setting door middel van Bluetooth-streaming

wanneer Wi-Fi niet beschikbaar is. Met een 1" tweeter, 5" midrange driver en twee passieve

radiatoren voor een nog diepere bas, verhoogt de Citation 200 de sfeer in huis.

Volledig opgeladen zorgt de Harman Kardon Citation 200 voor acht volle uren onafgebroken

muziek afspelen. Opladen is eenvoudig - plaats de speaker op zijn slanke, compacte standaard.

Onderweg kan de slimme luidspreker snel worden opgeladen via de USB-poort type C.

De Citation-serie staat bekend om zijn verfijnde Scandinavische design in combinatie met

innovatieve audiotechnologie. In lijn met de stijlvolle smart speaker familie kenmerkt de

Citation 200 zich door de hoogwaardige gemixte wollen stof van Kvadrat met een speciale

coating voor makkelijke reiniging. De Citation 200 is IPX4 spatwaterdicht - luister zorgeloos

naar muziek in de tuin of in de keuken. 



Start de muziek door simpelweg 'Hé Google' te zeggen en ontspan languit terwijl de Citation

200 muziek, podcasts en nieuws in verbluffende hoge definitie streamt, aangedreven door de

cloud. De Citation 200 is voorzien van AirPlay en Chromecast built-in™ voor eenvoudige

toegang tot meer dan 300 muziekstreamingdiensten. Om een complete multi-room audio-

ervaring te creëren voeg je simpelweg extra Citation-luidsprekers toe aan de Harman Kardon

Citation 200. Laat het huis resoneren met een enkele soundtrack of stel de sfeer in met een op

maat gemaakte afspeellijst voor elke kamer. 

"De gebruiker van Harman Kardon verwacht een premium luisterervaring in elk
moment van zijn leven. We zijn verheugd om het prachtige geluid en het
adembenemende ontwerp van de Citation-serie uit het huis te halen en de
muziek te bevrijden".
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

De Harman Kardon Citation 200 is in de kleuren Winter Grijs en Klassiek Zwart op

harmankardon.nl en geselecteerde retailers voor een adviesprijs van €349 euro. 

Myrthe Old Kalter
Henri Polaklaan 13  
1018 CP  
Amsterdam 
 
T: 020 670 2232  
E: harman@hetprbureau.nl

https://news.harmankardon.com/images/361633
https://news.harmankardon.com/images/361590
mailto:harman@hetprbureau.nl


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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