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Ikoninen kauneus kohtaa akustisen ylivoiman -
Harman Kardon® Radiance 2400
Ääni muuttuu taiteeksi ainutlaatuisessa langattomassa kodin
audiojärjestelmässä

Helsinki – 02 Syyskuu, 2021 – Harman Kardon tarjoaa täysin vertaansa vailla olevan

kotiaudioelämyksen uudella langattomalla Radiance 2400 kotiaudiojärjestelmällään.

Järjestelmällä, johon kuuluu kaksi ultra-ohutta lattiakaiutinta, tehokas subwoofer ja

digitaalinen keskusyksikkö, Radiance esittelee täydellisen yhdistelmän eleganttia

minimalistista muotoilua, korkealuokkaisia materiaaleja ja ällistyttävää äänentoistoa.   
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Harman Kardon Radiance on ensimmäinen kuluttajille suunnattu tuote, joka sisältää

HARMANin patentoiman Constant Beamwidth Technology™ teknologian. Teknologia, joka on

kehitetty ammattilaisten käyttämiin tuotteisiin, takaa kaikille huoneessa oleville kuuntelijoille

mahdollisuuden nauttia uskomattomasta äänentoistosta hyödyntäen tarkkaan suunnattuja

säteenmuodostus komponentteja. HARMANin vallankumouksellinen teknologia yhdistää

ainutlaatuisesti 24 tarkkaan kalibroitua 1.25” äänimuuntajaa molemmissa Radiance

kaiuttimissa, mahdollistaen näin ensiluokkaisen äänen huoneen koko alueella.

  

Radiancen rikas, yksityiskohtainen äänimaailma yhdistyy näyttävään langattomien

lattiakaiuttimien muotoiluun, joka saa sinut haukkomaan henkeä. Missään aiemmassa

kaiuttimessa ohut pilari ei ole tavoittanut 1.8m korkeutta olemalla vain 51mm leveä ja 58mm

syvä. Alempi osa kaventuu elegantisti shampanjalasin muotoiseen jalkaan, joka kätkee sisälleen

järjestelmän langattomat komponentit ja digitaaliset vahvistimet.  

 

Nämä ultra-ohuet lattiakaiuttimet ovat varusteltu myös innovatiivisella äänentoistoa

korjaavalla Harman Kardonin Digital Loop Amplifier teknologialla, joka häivyttää digitaalisessa

äänentoistossa esiintyviä luonnollisia virheitä ja epäsäännöllisiä säröjä. Voit siis istahtaa ja

ottaa rennosti, kuulet jokaisen nuotin, jonka artisti oli tarkoittanutkin sinun kuulevan.

  

Samaan aikaan langaton 10”, 200W subwoofer pitää huolen bassontoistosta uskomattomalla

tehokkuudella sekä mahdollistamalla Radiancen stereokaiuttimien minimalistisen ja elegantin

muodon tuottamaan henkeäsalpaavia keski- ja korkeita ääniä.  

  

Sinun on mahdollista yhdistää koko audiovisuaalinen laitteistosi Harman Kardon Radiance

järjestelmään, joten voit nauttia ensiluokaisesta äänentoistosta kotona, olitpa sitten

striimaamassa musiikkia tai katsomassa viimeisintä hittielokuvaa. Kompakti digitaalinen

keskus yhdistyy televisioosi, pelikonsoleihisi ja muihin audiovisuaalisiin laitteisiisi, samalla Wi-

Fi mahdollistaa helpon HD tason musiikin striimauksen suoraan kaiuttimiin sisäänrakennetun

Chromecastin tai Apple AirPlayn avulla. Ei johtoja, ei laatikkomaisia kaiuttimia – vain sinä ja

musiikin kauneus.

  

Nauti helposta kontrolloinnista monitoimisen LCD kosketusnäytön tai mukana tulevan

langattoman Bluetooth kaukosäätimen avulla. Laitteisto on myös vaivaton, ilman tarvetta

monimutkaiselle asennukselle: langaton yhteys digitaalisen keskuksen, kaiuttimien ja

subwooferin välillä on valmis heti pakkauksen avattuasi.   



  

“Radiance 2400 on todella ainutlaatuinen tuote Harman Kardonilta ja olemme innoissamme

päästessämme esittelemään maailmalle tämän uskomattoman koti audiojärjestelmän monen

vuoden kehitystyön jälkeen”, kertoo Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

  

“Harman Kardon brändi saavuttaa uuden virstanpylvään siirtäessään Harman Professional

teknologiaa kuluttajien audiotuotteisiin, samalla havainnollistaen HARMANin

suunnittelijoiden tietämyksen ja osaamisen monipuolisuuden. Kaikkien tuotteidemme

keskiössä on käyttäjäkokemus ja uskomme että on kannattavaa esitellä uudenlaista teknologiaa

vain jos siitä on konkreettista hyötyä itse kuluttajalle. Hyödyntämällä Constant Beamwidth

Technology™ teknologiaamme Harman Kardon Radiance järjestelmässä, olemme voineet

luoda hämmästyttävällä muotoilulla varustetun, joustavan ja monitoimisen

kotiaudiojärjestelmän.”

  

 

Käyttäessäsi Harman Kardon Radiance järjestelmää olohuoneessa tai TV huoneessa, voit

nauttia monihuonejärjestelmästä hyödyntäen sisäänrakennettua Chromecast built-in™ tai

Apple AirPlay ominaisuutta yhdistämällä Radiancen muihin langattomiin

monihuonekaiuttimiin, mukaan lukien  Harman Kardon Citation sarjan tuotteet.

  

Et tule uskomaan korviasi. Tai silmiäsi.  Harman Kardon Radiance tulee myyntiin valikoiduilla

jälleenmyyjillä ja HarmanKardon.com syyskuussa 2021, hintaan €3.999.

  

Harman Kardon Radiance 2400 on palkittu uskomattomasta teknologisesta innovaatiosta -

järjestelmä voitti Best of Innovation palkinnon CES 2021 High-Performance Home Audio or

Video kategoriassa.
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HARMAN International (harman.com), on Samsung Electronics Co, LTD.:n täydellisessä

omistuksessa oleva tytäryhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa tuotteita ja ratkaisuja

autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille maailmanlaajuisesti. HARMAN tuottaa muun

muassa verkkoon kytkettävien autojen järjestelmiä, äänentoistolaitteita, yritysten

automaatioratkaisuja sekä teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon perustuvan

Esineiden Internetin järjestelmiä. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®,

Mark Levinson® ja Revel® kaltaisten tuotemerkkien ansiosta HARMAN on niin äänentoiston

ammattilaisten, muusikkojen kuin tapahtumajärjestäjienkin suosiossa ympäri maailman. Yli 25

miljoonaa autoa on nykypäivänä varustettu HARMAN äänentoistojärjestelmällä ja verkkoon

kytkettävän auton järjestelmällä. HARMANin ohjelmistojärjestelmät tukevat miljardeja

mobiililaitteita ja verkkoyhteydessä toimivia järjestelmiä kaikilla mahdollisilla alustoilla töistä

koteihin ja autoista puhelimiin. HARMAN työllistää suunnilleen 30 000 ihmistä

maailmanlaajuisesti Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. HARMANista tuli Samsung

Electronicsin täysin omistama tytäryhtiö maaliskuussa 2017.
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