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Wspaniały dźwięk, który do Ciebie przemawia.
Głośnik Harman Kardon Citation 200 zapewnia bogaty i wspaniały 
dźwięk zarówno w salonie, jak i w ogrodzie. Przesyłaj strumieniowo 
swoją ulubioną muzykę w jakości HD w domu, korzystając z łączności 
Wi-Fi. Lub zabierz ulubioną muzykę na zewnątrz dzięki komfortowej 
funkcji Bluetooth umożliwiającej przesyłanie strumieniowe oraz 
możliwości ciągłego odtwarzania przez 8 godzin. Wyrafinowany 
i stylowy model z wbudowanymi funkcjami, takimi jak AirPlay 
i Chromecast built-in™, które zapewniają łatwy dostęp do ponad 
300 serwisów strumieniowego przesyłania muzyki w wysokiej 
rozdzielczości. Odporna na zachlapania konstrukcja o klasie 
szczelności IPX-4, owinięta tkaniną z mieszkanki wełny, prezentuje się 
okazale w każdym miejscu w domu. Wspaniały dźwięk, teraz w wersji 
mobilnej.
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Wyjątkowy design
Harman Kardon Citation 200 to połączenie innowacyjnych 
rozwiązań z dziedziny domowych systemów audio 
z wyrafinowanym wzornictwem. Wysokiej jakości tkanina 
z mieszanki wełny, produkowana przez firmę Kvadrat, jest odporna 
na brud i niepalna, a także posiada specjalną powłokę ułatwiającą 
jej czyszczenie.
Najwyższej jakości dźwięk
Jako pierwszy prawdziwy produkt klasy premium tego rodzaju, 
głośniki Harman Kardon Citation 200 oferują najlepszy dźwięk od 
Harman Kardon – firmy, która przoduje w dostarczaniu wspaniałej 
jakości produktów audio od ponad 65 lat.
Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe dzięki łączności 
Wi-Fi lub Bluetooth
Głośnik Harman Kardon Citation ułatwia bezprzewodowe 
przesyłanie strumieniowe ulubionych piosenek oraz podcastów. 
Funkcja łączności Wi-Fi służy do słuchania muzyki w jakości HD 
w pomieszczeniach. Do głośnika można także podłączyć smartfona 
lub tablet, korzystając z łączności Bluetooth, aby używać go jako 
przenośnego źródła muzyki na zewnątrz.
Klasa szczelności IPX4, zapewniająca ochronę przed 
niewielkimi zachlapaniami
Słuchaj ulubionych treści audio w domu i poza nim. Nie musisz 
przejmować się zachlapaniem przy zlewie w kuchni ani kilkoma 
kroplami deszczu, gdy zacznie padać w ogrodzie.
8 godzin ciągłego odtwarzania
Po pełnym naładowaniu głośnik zapewnia 8 godzin ciągłego 
odtwarzania. Natomiast gdy Harman Kardon Citation 200 rozładuje 
się, wystarczy umieścić głośnik na eleganckiej, kompaktowej stacji, 
która umożliwia jego jednoczesne ładowanie oraz korzystanie 
z urządzenia. Z tyłu głośnika znajduje się także port USB typu C, 
który umożliwia wygodne ładowanie poza domem.
Muzyka dostępna w każdym miejscu
Spraw, by w całym domu zabrzmiała ta sama muzyka lub słuchaj 
różnych brzmień w każdym pomieszczeniu. Wystarczy dodać 
kolejne głośniki Citation do urządzenia Harman Kardon Citation 
200, aby stworzyć kompletny domowy system audio, którym 
można sterować za pomocą tabletu lub smartfona.
Dostęp do ponad 300 serwisów strumieniowego przesyłania 
muzyki
Relaksuj się, ożywiaj i odkrywaj. Urządzenie Harman Kardon Citation 
200 zapewnia dostęp do ponad 300 serwisów strumieniowego 
przesyłania muzyki za pośrednictwem funkcji Chromecast built-in™. 
Słuchaj ulubionych treści audio, internetowych stacji radiowych i 
podcastów w zachwycającej jakości.
Serwis Apple Music za pośrednictwem AirPlay
Odkrywaj nowych artystów i słuchaj ulubionych list odtwarzania 
z Apple Music za pośrednictwem technologii AirPlay. Za pomocą 
aplikacji na iPhone’a wybierz ścieżkę dźwiękową i stwórz nastrój w 
dowolnym miejscu swojego domu.
Płynny dźwięk stereo
W łatwy sposób stwórz bogaty, warstwowy dźwięk, który wypełni 
Twoją przestrzeń. Sparuj dwa głośniki Harman Kardon Citation 
200 w tym samym pomieszczeniu, aby bez problemu uzyskać 
luksusowy i bezprzewodowy dźwięk stereo.

Prywatność
Decyduj o tym, jak nawiązujesz połączenie i co udostępniasz. Mikrofony 
urządzenia Harman Kardon Citation można łatwo włączyć lub 
wyłączyć, aby dostosować ustawienia prywatności do swoich potrzeb. 
Wielokolorowe wskaźniki LED umożliwiają szybkie sprawdzenie 
aktualnego stanu mikrofonów.
Automatyczne aktualizacje
Nie musisz nic robić, aby mieć zaktualizowane funkcje i usługi. 
Aktualizacje i udoskonalenia oprogramowania są automatycznie 
pobierane i instalowane w systemie. Obsługa nowoczesnego systemu 
audio jeszcze nigdy nie była tak prosta.
Łatwa konfiguracja za pomocą Google Home
Korzystając z bezpłatnej aplikacji Google Home dla systemów iOS i 
Android, możesz łatwo skonfigurować głośniki Harman Kardon Citation 
i nimi zarządzać. Wszystkie głośniki obsługują połączenia Wi-Fi 2,4 GHz 
i 5 GHz.

Zawartość zestawu:
1 x głośnik Citation 200
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x instrukcja obsługi Google Home
1 x karta gwarancyjna
1 x karta charakterystyki
1 x kabel zasilający (1,8 m)  

Specyfikacje techniczne:
• Nazwa modelu: Citation 200
•  Przetwornik: 1 x 25 mm – głośnik wysokotonowy 

1 x 120 mm – głośnik niskotonowy
• Zasilacz: 100–240 V, ~50/60 Hz
• Moc wyjściowa: 50 W RMS
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
• Zasilacz: 100–240 V, ~50/60 Hz
• Wersja Bluetooth®: 4.2
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
• Moc nadajnika Bluetooth: < 5 dBm
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Sieć bezprzewodowa: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
•  Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz 

(częstotliwość 2,4 GHz dla pasma ISM, 11 kanałów w USA, 
13 kanałów w Europie i innych lokalizacjach)

• Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: <20 dBm
•  Modulacja nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: DBPSK, DQPSK, 

CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
• Moc nadajnika Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
• Modulacja nadajnika Wi-Fi 5 GHz: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•  Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15–5,35 GHz, 

5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
•  Obsługiwane formaty audio: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, 

WAV (LPCM), FLAC, Opus
•  Wymiary (szer. x wys. x gł.): 165 x 210 x 165 mm 

(z opuszczonym paskiem)
• Wymiary stacji do ładowania (szer. x wys.): 123 x 15 mm
• Masa: 2,8 kg
• Rodzaj akumulatora: litowo-jonowo-polimerowy (3,6 V, 4800 mAh)
•  Czas ładowania akumulatora: 3 godz. (stacja do ładowania 

lub USB-C 5 V / 2 A)
•  Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin (w zależności od poziomu 

głośności i rodzaju plików)
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