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Harman Kardon® Citation 200 – kauniilla HD
äänellä
Tehokas, kannettava kaiutin, jossa langaton Wi-Fi ja Bluetooth
suoratoisto

HELSINKI – Syyskuu 2, 2020 –  Harman Kardon Citation sarja jatkaa uskomattoman

äänenlaadun tuottamista, jossa yhdistyy edistyksellinen teknologia ja hienostunut muotoilu.

Harman Kardon ylpeänä esittää sarjan uusimman tulokkaan: Harman Kardon Citation 200 -

tehokas, mukaansatempaavaa ääntä tuottava älykaiutin, joka toimii kaikkialla kodin tiloissa -

sisällä ja ulkona.
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Kaunis HD ääni on vihdoinkin nautittavissa. Olitpa sitten olohuoneessa tai kotiterassilla, niin

Harman Kardon Citation 200:n upottava ääni valtaa tilan. Striimaa HD laatuista musiikkia

langattoman verkon kautta, voit myös helposti luoda täydellisen puutarhafiiliksen Bluetoothin

avulla, Wi-Fi:n ollessa pois käytöstä.  Yhden keskiäänielementin sekä kahden matalampaa

bassoa tuottavan passiivisen kaiutinelementin avulla Citation 200 nostaa kodin tunnelmaa

entisestään.

Täyteen ladattuna Harman Kardon Citation 200 tarjoaa taukoamattoman äänimaailman

kahdeksaksi tunniksi. Ladataksesi sen, sijoita se vain tyylikkääseen ja kompaktiin

latausalustaan. Ulkona ollessa voit ladata älykaiuttimen USB porttia hyödyntäen.

Harman Kardon Citation sarja tunnetaan hienostuneesta skandinaavisesta muotoilusta, joka

täydentää edistyksellistä audio tuotekehitystä. Kuten muutkin tyylikkään Citation

älykaiutinperheen tuotteet, myös Citation 200 on viimeistelty helposti puhdistettavalla

korkealuokkaisella Kvadratin villasekoitekankaalla. Kaiuttimessa on myös IPX4 luokitus, joka

takaa mielenrauhan sitä käytettäessä keittiössä tai puutarhassa. 



Valitse musiikkia helposti sanomalla ‘Hey Google' ja voit rentoutua kun Citation 200

suoratoistaa musiikkia, podcasteja ja uutisia uskomattomalla tarkkuudella, pilveä

hyödyntämällä. Citation 200 sisältää AirPlay:n sekä sisäänrakennetun Chromecast ™:in, joiden

avulla voit helposti hyödyntää yli 300 musiikin suoratoistopalvelua. Halutessasi luoda

täydellisen monihuone äänimaailman, voit lisätä eri Citation sarjan kaiuttimia Harman Kardon

Citation 200 kaiuttimeen. Näin voit tuottaa kotiin yhden äänimaiseman tai vaihdella

tunnelmaa huonekohtaisilla soittolistoilla.  

“Harman Kardon asiakkaat haluavat nauttia ensiluokkaisesta kuuntelu
elämyksestä elämänsä jokaisena hetkenä.” sanoo Dave Rogers, President,
HARMAN Lifestyle Division. “Olemme innoissamme mahdollisuudesta tuottaa
Citation sarjan kaunista ääntä ja henkeäsalpaavaa muotoilua, jotka kaatavat
kodin rajoitukset ja vapauttavat musiikin.”
—  Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

Harman Kardon Citation 200 on saatavilla Winter Gray ja Classic Black väreissä

harmankardon.com €349.
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