
Moc i przesyłanie strumieniowe w wyjątkowym 
wzmacniaczu stereo
Stwórz harmonijny system i dodaj moc przesyłania strumieniowego 
w jakości HD do swojego domowego systemu rozrywki dzięki 
wzmacniaczowi Harman Kardon Citation Amp. Podłącz go do 
głośników półkowych, stojących, ściennych, sufitowych lub 
skonfiguruj z innymi produktami z serii Citation, aby stworzyć 
wielokanałowy bezprzewodowy system dźwięku przestrzennego. 
Najnowsza technologia Digital Loop Amplifier pozwala przesyłać 
moc 200 watów na kanał, dzięki czemu możesz cieszyć się dźwiękiem 
muzyki i filmów w optymalnej jakości – doświadcz bezprzewodowego 
przesyłania strumieniowego na najwyższym poziomie. Przesyłaj 
strumieniowo swoją ulubioną muzykę za pomocą Chromecast 
built-in™ oraz AirPlay. Możesz również podłączyć wzmacniacz do 
telewizora poprzez wyjście HDMI ARC.
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Nadzwyczajna jakość dźwięku Harman Kardon
Jako pierwszy prawdziwy produkt klasy premium tego rodzaju, głośniki 
z linii Harman Kardon Citation oferują najlepszy dźwięk od Harman 
Kardon – firmy, która przoduje w dostarczaniu wspaniałej jakości 
produktów audio od ponad 65 lat.

Wzmacniacz klasy D do wszystkich elementów Twojego 
systemu rozrywki
Wzbogać swoje przewodowe głośniki o moc wzmacniacza Harman 
Kardon klasy D z 200 watów na kanał ( 4 ohmów). 

Innowacyjna tachnologia Harman Kardon Digital Loop 
Amplifier 
Technologia Digital Loop Amplifier koryguje naturalne błędy i 
zniekształcenia pojawiające się w przypadku wzmacniaczy cyfrowych, 
przywracając optymalną jakość dźwięku. Każdą nutę usłyszysz 
dokładanie tak, jak chciał tego twórca muzyki.

Wejście HDMI ARC zapewnia wygodną kontrolę dźwięku
Za pomocą wbudowanego wejścia HDMI ARC z łatwością podłączysz 
wzmacniacz Citation Amp do telewizora, a dźwięk możesz kontrolować 
pilotem do telewizora.

Kompleksowa regulacja dźwięku przy każdym montażu
Zoptymalizuj jakość dźwięku wzmacniacza Citation Amp, dopasowując 
go do otoczenia i głośników. Dostosuj ustawienia korektora, maksymalny 
poziom głośności, sumowanie mono i zwrotnicę zmienną subwoofera 
do swoich osobistych preferencji. 

Elastyczne opcje montażu
Wzmacniacz Harman Kardon Citation Amp można zamontować w 
dowolnym miejscu. Postaw go na stojaku, półce, przymocuj do ściany 
lub schowaj go i korzystaj z dołączonego do niego rozszerzacza zasięgu 
na podczerwień.

Przygotuj się na wielokanałowy dźwięk przestrzenny
Połącz głośniki systemu dźwięku przestrzennego Harman Kardon 
Citation, subwoofer Citation Sub S oraz wzmacniacz Citation Amp 
z przewodowym domowym systemem audio, aby doświadczyć 
zniewalającego dźwięku przestrzennego.

Dostęp do ponad 300 serwisów strumieniowego 
przesyłania muzyki
Relaksuj się, ożywiaj i odkrywaj. Wzmacniacz Harman Kardon Citation 
Amp zapewnia dostęp do ponad 300 serwisów strumieniowego 
przesyłania muzyki za pośrednictwem funkcji Chromecast  built-in™ i 
AirPlay. 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.

Wyjątkowy design
Wzmacniacz Harman Kardon Citation Amp to połączenie innowacyjnych 
rozwiązań z dziedziny domowych systemów audio z wyrafinowanym 
wzornictwem w eleganckiej, kompaktowej formie.

Zawartość zestawu:
1 x Citation Amp
1 x pilot zdalnego sterowania
1 x rozszerzacz zasięgu na podczerwień
1 przewód zasilający (1,8 m) (zależnie od regionu)
1 x skrócona instrukcja obsługi
1 x instrukcja obsługi Google Home
1 x karta gwarancyjna
1 x karta charakterystyki

Specyfikacje techniczne:
•  Wejście analogowe: 1 złącze Aux (złącze stereo RCA)
•  Wejście cyfrowe: 1 złącze cyfrowe (HDMI ARC, koaksjalne lub optyczne)
•  Wyjścia audio: 1 wyjście liniowe, 1 wyjście subwoofera
•  Inne połączenia: Ethernet, zdalne wejście IR, wyjście wyzwalacza 12 V
•  Znamionowa moc wyjściowa (8 omów): 125 W na kanał RMS 
•  Znamionowa moc wyjściowa (4 omy): 200 W na kanał RMS
•  Minimalna impedancja: 4 ohmy
•  Współczynnik zawartości harmonicznych (THD): 0.05%
•  Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz  +/- 0,5 dB
•  Stosunek sygnału do szumu: >110dB A-ważony
•  Maksymalny poziom dla wejścia analogowego: 2 V RMS
•  Formaty przesyłu cyfrowego: PCM, Dolby Digital
•  Elementy ster. barwą tonu: wysokie i niskie tony
•  Ustawienia najwyższej głośności: 0 – 100% mocy maksymalnej
•  Sumowanie mono kanału lewego/prawego Tak
•  Wyjście subwoofera: Sumowanie mono lub wzmacniacz ze zwrotnicą
•  Częstotliwości odcięcia subwoofera: 50–120 Hz
•  Wersja Bluetooth: 4.2
•  Kompatybilność z siecią Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 
•  Zasilacz: 100–240 V, ~50/60 Hz
•  Pobór mocy: 125 W
•  Wymiary (szer. x wys. x gł.): 215 mm x 75 mm x 230 mm
•  Wysokość stojaka: 2RU
•  Waga: 2,4 kg
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© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Harman Kardon jest znakiem towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated, 
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Home i Chromecast built-in są znakami towarowymi Google LLC. Wymaga urządzenia Chromecast built-in lub 
Chromecast. Słowny znak graficzny i logotypy Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc. i są wykorzystywane przez HARMAN International Industries, 
Incorporated na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do firm będących ich właścicielami. Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem certyfikacyjnym Wi-Fi Alliance. 
* Wymagane zgodne urządzenie. Dostępność i działanie niektórych innych funkcji i usług zależy od urządzenia oraz sieci i mogą one nie być oferowane w niektórych obszarach; wymagana 
może być subskrypcja, a zastosowanie mogą mieć dodatkowe warunki i/lub opłaty. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby i symbol podwójnego D są znakami towarowymi 
firmy Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w USA. 
Cechy, dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

www.harmankardon.com
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