
LANGATON KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ

Ylellinen äänentoisto. Yksinkertaisen kaunis 
kokoonpano.
Langattomassa Harman Kardon Surround -kotiteatterijärjestelmässä 
on ylellinen äänentoisto ja sisäänrakennettu Chromecast built-in, 
minkä lisäksi laite on helppo asentaa. Järjestelmän viisi langatonta 
kaiutinta ja langaton subwoofer on esimääritetty, joten voit siirtyä 
suosikkielokuviesi ja -TV-sarjojesi pariin nopeasti ilman monimutkaista 
asennusta. Kaiuttimet tarvitsee vain liittää verkkovirtaan ja asettaa 
paikalleen. Bluetooth-yhteydellä, neljällä HDMI-tulolla sekä yhdellä 
ARC-tuetulla HDMI-lähdöllä varustettu Harman Kardon Surround 
muuttaa kotiteatterisi äänentoiston. Suoratoista suosikkikappaleitasi 
suosituimpia suoratoistopalveluita tukevan Google Chromecast 
built-inin kautta tai Bluetoothia käyttäen.

Ominaisuudet
 Langaton 5.1-surround-äänentoisto

 Esimääritetyt kaiuttimet

 4K-tason HDMI-tulot ja -lähtö (ARC)

 Chromecast built-in  

 Bluetooth®



Langaton 5.1-surround-äänentoisto
Saat täyden surround-äänentoiston ilman pitkiä kaapeleita tai 
sotkuisia johtoja. Liitä vain jokainen kaiutin verkkovirtaan, niin 
olet valmis kokemaan tv-sarjojen, musiikin, pelien ja elokuvien 
äänentoiston uudella tarkkuudella.

Esimääritetyt kaiuttimet
Kaikki järjestelmän kaiuttimet on esimääritetty. Tämä tekee 
niiden asennuksesta helppoa ja vaivatonta, joten voit uppoutua 
loistavaan äänentoistoon nopeasti. 

4K-tason HDMI-tulot ja -lähtö (ARC)
HDCP 2.2 -tuella varustettujen HDMI-liitäntöjen ansiosta voit tehdä 
Surround-järjestelmästä viihdekeskuksen kaikille 4K-laitteillesi. 
HDMI:n äänen paluukanava (ARC) yksinkertaistaa asennusta, sillä 
televisioon tarvitsee liittää vain yksi kaapeli.

Chromecast built-in 
Suoratoista suosikkimusiikkiasi korkealla laadulla yli 200 
verkkopalvelusta Wi-Fi-yhteydellä ilman katkoja. 

Bluetooth®
Suoratoista musiikkia langattomasti älypuhelimesta tai tabletista.

Pakkauksen sisältö:
4 satelliittikaiutinta

4 seinäkiinnikettä satelliittikaiuttimille

Keskikaiutin

Seinäkiinnike keskikaiuttimelle

1 subwooferille

2 metallijalkaa subwooferille

7 virtajohto (tyyppi vaihtelee alueittain)

HDMI-kaapeli

Suoratoistoboksi

Pikaopas

1 varoituskortti

Tekniset tiedot:
•  Mallinimi: HK SURROUND

•  Signaali-kohinasuhde: >80dB

•  Kokonaislähtöteho: 370 W RMS

•  Virtalähde: 100-240V~50/60Hz

•  Virrankulutus lepotilassa: <2,0 wattia

•  5 G WISA-lähettimen teho: < 14 dBm

•  5G WISA-modulaatio: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

•  5G WISA-lähettimen taajuusalue: 5,15–5,35 GHz, 
5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz

•  Mitat (L x K x S) 
Subwoofer: 121,7mm x 396,8mm x 496mm 
Satelliittikaiutin: 86mm x 274mm x 105mm 
Keskikaiutin: 106mm x 73mm x 365mm 
Suoratoistoboksi: 155mm x 60mm x 305mm

•  Paino: 17.6 kg

•  Pakkauksen mitat (L x K x S): 562mm x 456mm x 504mm

•  Pakkauksen bruttopaino: 25 kg
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