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Harman Kardon® Citation Amp: Power en HD-
streaming in compact design
Upgrade jouw home entertainmentsysteem met de nieuwste
toevoeging aan de Citation-serie

Amsterdam, 29 oktober 2020 – Met de Harman Kardon Citation Amp stream je draadloos

naar al je Citation producten in HD. Connect je boekenplank luidsprekers, vloerstaanders,

ingebouwde muur en plafond luidsprekers en producten uit de Harman Kardon Citation-serie

met de Citation Amp om een multi-kanaal draadloos surround-geluidssysteem te creëren.

Geniet van de ultieme geluidskwaliteit en functionaliteit met 125 watt Klasse D versterker per

kanaal, een brede selectie van aansluitingen waaronder HDMI ARC en toegang tot meer dan

300 muziekstreamingdiensten via Chromecast built-in™ en AirPlay.
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Met de Harman Kardon Citation Amp breng je al je Citation producten samen. De

onopvallende, maar toch luxe Citation Amp kan met zijn compacte ontwerp overal geïnstalleerd

worden. Verbind hem met populaire smart home systemen van zowel Control4 als Creston. De

Citation Amp is voorzien van Digital Loop Amplifier technologie en geeft een vermogen van

200 watt per kanaal. Door het corrigeren van natuurlijke foutjes en vervormingen die zich

voordoen bij digitale versterking, herstelt deze innovatieve technologie de audiokwaliteit. Relax,

leun achterover en geniet van elke noot zoals de artiest het heeft bedoeld. 

De Harman Kardon Citation Amp is vanaf oktober verkrijgbaar op harmankardon.nl en

geselecteerde retailers voor €599.
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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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