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Kaunis ääni, joka puhuttelee.

Ominaisuudet

Tyylikäs ja hillitysti muotoiltu Harman Kardon Citation Oasis välittää
täyteläistä Harman Kardon -ääntä kaikkiin huoneisiin. Yksilöidyt
herätykset ja Wi-Fin yökatkaisin ovat täydellisiä makuuhuoneeseen.
Langaton puhelimen lataus sekä DAB/DAB+-radio puolestaan tekevät
kaiuttimesta ihanteellisen myös keittiöön. Yhdistämällä laitteen muihin
Citation-kaiuttimiin voit luoda täydellisen kodin äänielämyksen. Lisäksi
käytettävissä on yli 300 musiikin suoratoistopalvelua Chromecast
built-in™-ominaisuuden ja AirPlayn kautta.
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Muista erottuva muotoilu

Yksinkertaiset alkuasetukset Google Homen avulla

Harman Kardon Citation Oasis yhdistää innovatiivisen kodin
äänentoiston hienostuneeseen muotoiluun. Laitteen ensiluokkainen,
Kvadratin valmistama villasekoitekangas hylkii likaa ja on palosuojattu.

Äärimmäisen upeaa ääntä ja hienostuneisuutta

Ilmaisella iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille luodulla Google Home
-sovelluksella Harman Kardon Citation -kaiuttimien alkuasetukset ja säädöt
sujuvat helposti. Kaikki kaiuttimet tukevat 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fiyhteyksiä.

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

Langaton Bluetooth®-suoratoisto
Harman Kardon Citationin ansiosta äänen langaton suoratoisto
älypuhelimesta tai tabletista Bluetoothin® kautta on helppoa – internetääni
voidaan muuttaa kokonaisvaltaiseksi musiikkielämykseksi.

Kätevää langatonta latausta kaikissa huoneissa

Pakkauksen sisältö:

Langaton latauspaikka tarkoittaa johdotonta ja vaivatonta latausta
puhelimille, joissa on Qi-valmius. Harman Kardon Citation Oasis sisältää
myös USB-portin muiden laitteiden latausta varten.

Wi-Fi voidaan kytkeä helposti pois päältä
keskeytymättömän unen takaamiseksi
Harman Kardon Citation Oasis -kaiuttimessa on erityinen Wi-Fin
yökatkaisin, joka kytkee Wi-Fin pois päältä klo 24.00 - 6.00.

Suosikkiasemat välittömästi saatavilla
Neljän kätevän esiasetetun painikkeen avulla pääset siirtymään
välittömästi pelkällä napautuksella omiin DAB/DAB+radiokanavasuosikkeihisi.

Virittäydy suosikkiradioasemallesi
Nauti DAB-digitaaliradion valtavasta radiokanavavalikoimasta ja
kristallinkirkkaasta äänestä.

Oma musiikkisi, kaikkialla
Anna saman kappaleen soida kaikkialla kotona tai toista eri musiikkia
eri huoneissa. Täydellinen, omalla tabletilla tai älypuhelimella ohjattava
kodin äänielämys luodaan helposti lisäämällä ylimääräisiä Citationkaiuttimia Harman Kardon Citation Oasis -kaiuttimeen.

Käytettävissä yli 300 musiikin suoratoistopalvelua
Rentoudu, lataudu, tee tutkimusretkiä. Harman Kardon Citation Oasis
-kaiuttimella käytettävissäsi on yli 300 musiikin suoratoistopalvelua
Chromecast built-in™-ominaisuuden 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.

1 x Citation Oasis
1 pikaopas
1 x takuuseloste
1 x turvallisuustiedote
1 x virtajohto (1,8 m)

Tekniset tiedot:
•	Mallin nimi: Citation Oasis
•	Kaiutinelementti: 2 x 1,75"
•	Lähtöteho: 2 x 6 W RMS
•	Häiriöetäisyys: 80 dBrA
•	Virtalähde: 100−240 V – 50/60 Hz
•	Bluetooth®-versio: 4.2
•	Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2 402 – 2 480 MHz
•	Bluetooth-lähettimen teho: <10 dBm
•	Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
•	Langaton verkko: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
•	2,4G Wi-Fi -lähettimen taajuusalue: 2 412 – 2 472 MHz (2,4 GHz:n
ISM-kaista, Yhdysvallat 11 kanavaa, Eurooppa ja muut 13 kanavaa)
•	2,4G Wi-Fi -lähettimen teho: <20 dBm
•	2,4G Wi-Fi-modulaatio: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
•	5G Wi-Fi -lähettimen teho: <23 dBm
•	5G Wi-Fi-modulaatio: QPSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•	5G Wi-Fi -lähettimen taajuusalue: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz,
5,725–5,825 GHz
•	Tuetut ääniformaatit: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM),
FLAC, Opus
•	Mitat (L x K x S): 218 x 66 x 148 mm
•	Paino: 1,2 kg

Yksityisyyttä, kiitos
Yhteyden luonti ja jakamasi asiat ovat hallinnassasi. Harman Kardon
Citation -mikrofonit saa helposti päälle ja pois, mikä antaa turvallisuutta
ja tietosuojaa omien tarpeittesi vaatimalla tavalla. Monivärisillä LEDmerkkivaloilla voit nopeasti tarkistaa mikrofonien kulloisenkin tilan.

Aina ajan tasalla
Ominaisuudet ja palvelut pysyvät vaivattomasti ajan tasalla.
Ohjelmistopäivitykset ja edistyneemmät versiot ladataan ja asennetaan
järjestelmääsi automaattisesti. Huipputason kotiäänentoiston ylläpito ei
ole koskaan ollut näin helppoa.
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