AMP
TEHOKAS LANGATON STEREOVAHVISTIN SUORATOISTOON

Teho ja suoratoisto huippuluokan
stereovahvistimessa
Yhdistä kaikki laitteet kauniisti ja lisää HD-suoratoiston voima
kotiteatterijärjestelmääsi Harman Kardon Citation Amp -vahvistimen
avulla. Lisää tehoa kirjahyllyyn, lattialle, seinälle tai kattoon
sijoitettuihin kaiuttimiisi tai yhdistä muiden Citation-tuotteiden kanssa
monikanavaiseksi langattomaksi surround-äänentoistojärjestelmäksi.
Upouusi Digital Loop Amplifier -teknologia tuottaa 200 wattia kanavaa
kohden, niin että voit nauttia musiikista ja elokuvista niin kuin ne on
tarkoitettu kuultaviksi hyödyntäen langattoman suoratoiston tarjoamaa
huippukokemusta. Suoratoista lempimusiikkiasi Chromecast built-in™
-teknologian ja AirPlayn avulla tai yhdistä jopa televisioosi HDMI ARC
-liitännän avulla.
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Ylivoimainen Harman Kardon -äänentoisto

Muista erottuva muotoilu

Harman Kardon Citation -sarja on ensimmäinen aidosti ensiluokkainen
tuote lajissaan: huipputason ääni ja valmistajana Harman Kardon,
puhtaan äänentoiston laitetoimittaja maailman kärkiluokassa jo yli
65 vuotta.

Harman Kardon Citation Amp yhdistää innovatiivisen kodin äänentoiston
hienostuneeseen muotoiluun sirosti ja kompaktisti.

D-luokan vahvistus kaikkea viihdettäsi varten
Päivitä langalliset kaiuttimesi Harman Kardonin D-luokan arvoihin, jossa
teho on 200 wattia kanavaa kohden (4 ohmia).

Innovatiivinen Harman Kardon Digital Loop
-vahvistinteknologia
Digital Loop -vahvistinteknologia korjaa luonnolliset virheet ja särön
poikkeamat, joita digitaalisessa vahvistuksessa esiintyy, palauttaen
äänen laadun sellaiseksi kuin sen on tarkoitus olla. Kuule jokainen ääni
sellaisena, kuin artisti halusi sen kuulostavan.

HDMI ARC -tulo kätevään äänen hallintaan
Liitä Citation Amp helposti televisioon sisäänrakennetun HDMI ARC
-tulon avulla ja säädä ääntä televisiosi kaukosäätimellä.

Täydellinen äänen säätö mihin kokoonpanoon tahansa
Optimoi Citation Amp äänentoisto kuuntelutilan ja kaiuttimien mukaan.
Säädä taajuuskorjain, maksimiäänenvoimakkuus, monosummaus ja
subwooferin jakotaajuus omien mieltymystesi mukaan.

Joustavat asennusvaihtoehdot
Harman Kardon Citation Amp voidaan asentaa lähes mihin tahansa.
Sijoita se telineeseen tai hyllyyn, kiinnitä seinään tai sijoita se pois
näkyvistä ja ohjaa sitä integroidun infrapunalinkin avulla.

Valmiina monikanavaiseen surround-ääneen
Yhdistä Harman Kardon Citation Surround -kaiuttimet, Citation Sub S ja
Citation Amp langalliseen kotiteatteriisi, niin saat mukaansatempaavan
monikanavaisen surround-äänikokemuksen.

Käytettävissä yli 300 musiikin suoratoistopalvelua
Rentoudu, lataudu, tee tutkimusretkiä. Harman Kardon Citation Amp tuo
ulottuvillesi yli 300 musiikin suoratoistopalvelua Chromecast built-in™
-teknologian ja AirPlayn kautta. Voit nauttia kaikista äänisisältösuosikeistasi,
internetradiosta sekä podcasteista – ja niiden upeasta äänenlaadusta.

Apple Music käytettävissä AirPlayn avulla
AirPlayn avulla voit löytää Apple Musicista uusia artisteja ja siirtyä omiin
lempisoittolistoihisi. Voit valita ääniraidan iPhone-sovelluksen avulla ja
luoda tunnelmaa kaikkialle kotiisi.

Pakkauksen sisältö:
1 x Citation Amp
1 x kaukosäädin
1 x infrapunalinkki
1 x virtakaapeli (1,8 m) (tyyppi vaihtelee alueittain)
1 x pikaopas
1 x Google Home asennusopas
1 x takuuseloste
1 x turvallisuustiedote

Tekniset tiedot:

•	Analogitulo: 1 Aux (RCA-stereoliitin)
•	Digitaalinen tulo: 1 digitaalinen (HDMI ARC-, Coax- tai optinen liitin)
•	Audiolähdöt: 1 Line Out, 1 Subwoofer Out
•	Muut kytkennät: Ethernet, Remote IR -sisääntulo, 12 V liipaisulähtö
(trigger)
•	Nimellisteho (8 ohmin kuormalla): 125 W RMS kanavaa kohden
•	Nimellisteho (4 ohmin kuormalla): 200 W RMS kanavaa kohden
•	Vähimmäisimpedanssi: 4 ohmia
•	Harmoninen kokonaissärö (THD): 0.05 %
•	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz +/- 0,5 dB
•	Häiriöetäisyys >110 dB A-painotettu
•	Analogitulon maksimitaso: 2 V RMS
•	Digitaalitulojen formaatit: PCM, Dolby Digital
•	Sävynsäätimet: basso, diskantti
•	Maksimiäänenvoimakkuuden säädin: 0 – 100 % maksimitehosta
•	Vasemman/oikean kanavan monosummaus: Kyllä
•	Subwooferlähtö: monosummaus tai jakosuodintila
•	Subwooferin jakotaajuudet: 50–120 Hz
•	Bluetooth-versio: 4.2
•	Wi-Fi-yhteensopiva: 802.11a/b/g/n/ac
•	Virtalähde: 100−240 V ~ 50/60 Hz
•	Virrankulutus: 125W
•	Mitat (L x K x S): 215 x 75 x 230 mm (8,5" x 3" x 9")
•	Telineen korkeus: 2RU
•	Paino: 2,4 kg (5,3 lb)
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