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Przepiękny dźwięk, który trafia do każdego
Harman Kardon Citation ONE to inteligentny głośnik nowej generacji o 
bogatym brzmieniu i kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Głośnik 
Citation ONE jest łatwy w użyciu i łączy w sobie innowacyjność w 
domowym audio z dbającym o szczegóły wzornictwem, umożliwiając 
uzyskanie wyrafinowanego wyglądu i zaskakującego brzmienia w 
kompaktowej konstrukcji. Miłośnicy muzyki pokochają wypełniony 
dźwiękiem pokój i dostęp do ponad 300 usług muzycznych oraz 
wysokiej jakości strumieniowanie dzięki  Chromecast built-in. Asystent 
Google umożliwia wygodne sterowanie głosowe głośnikiem Citation 
ONE w całym domu, pozostawiając ręce wolnymi. Użyj swojego 
głosu, aby zyskać odpowiedzi, odtwarzać muzykę, organizować dzień, 
sterować inteligentnym domem, cieszyć się rozrywką i nie tylko!
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Najwyższej jakości wzornictwo przemysłowe 
Głośnik Citation ONE łączy w sobie innowacyjność w domowej 
rozrywce audio z wyrafinowanym i pięknym wzornictwem. 
Wysokiej jakości wełna mieszana wykonana przez Kvadrat jest 
odporna na zabrudzenia i płomień.

Wyrafinowana jakość dźwięku
Od ponad 65 lat firma Harman Kardon angażuje się w dostarczanie 
luksusowych wrażeń dźwiękowych, które pozwalają słuchaczowi 
poczuć muzykę i zanurzyć się w niej. Citation jest tego najlepszym 
dowodem i jest pierwszym na świecie tego rodzaju produktem 
tak wysokiej jakości.  

Wszechobecna muzyka
Głośnik Citation ONE wyposażono w obsługę multiroom, 
dołączając dodatkowe głośniki Citation tworzy się wyjątkowe 
wrażenie dźwiękowe w całym domu. W różnych pomieszczeniach 
można odtwarzać tę samą muzykę i sterować nią za pomocą 
tabletu lub smartfona.

Sterowany głosem Asystent Google
Asystent Google umożliwia wygodne sterowanie głosem w 
bezprzewodowym domowym systemie nagłośnienia. Używaj 
swojego głosu, aby zyskać odpowiedzi, odtwarzać muzykę, 
organizować swój dzień, cieszyć się rozrywką i sterować 
inteligentnym domem.

Odtwarzaj i kontroluj swoją muzykę głosem
Użyj głosu, aby prosić o ulubione utwory i cieszyć się 
strumieniowym przesyłaniem muzyki w wysokiej rozdzielczości, 

zasilanym przez chmurę.

Ponad 300 usług strumieniowego przesyłania 
muzyki dostępnych w sieci Wi-Fi
Słuchaj ulubionych treści audio, radia internetowego i podcastów 
w wysokiej rozdzielczości dzięki Chromecast built-in. 

Więcej znaczy lepiej 
Połącz dwa głośniki Citation ONE w tym samym pomieszczeniu, 
aby uzyskać dźwięk stereofoniczny.

Troska o prywatność
W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa i prywatności 
mikrofony głośnika można wyłączyć. Wielokolorowe wskaźniki 
LED pokazują aktualny stan mikrofonów.

Zawsze najlepsze
Dzięki automatycznym aktualizacjom oprogramowania dla 
nowych funkcji i usług, Twoje opcje muzyczne i głosowe będą 
zawsze aktualne i najlepsze.

Prosta konfiguracja z aplikacją Google Home na iOS 
i Android
Dzięki bezpłatnej aplikacji Google Home dla systemów iOS i Android 
możesz łatwo skonfigurować i zarządzać każdym z głośników 
Citation. Wszystkie głośniki obsługują zarówno połączenia Wi-Fi  
2,4 GHz, jak i 5 GHz.

Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez 
Bluetooth® 
Bezprzewodowo przesyłaj muzykę ze swojego smartfona lub tabletu.

Zawartość zestawu:
1 x głośnik Citation ONE

1 x Przewodnik szybkiego startu

1 x Karta gwarancyjna

1 x Karta charakterystyki

1 x przewód zasilający (1,8 m)

Specyfikacje techniczne:
•  Nazwa modelu: CITATION ONE
•  Przetwornik: wysokotonowy 1 x 20 mm, niskotonowy 1 x 89 mm
•  Moc wyjściowa: 40 W RMS
•  Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
•  Zasilanie: 100-240 V– 50/60 Hz
•  Wersja Bluetooth®: 4.2
•  Pasmo przenoszenia 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 2,4 GHz Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz 

(2,4 GHz w paśmie ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w  
Europie i innych)

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

16QAM, 64QAM
•  Moc nadajnika 5 GHz Wi-Fi: < 23 dBm
•  Modulacja dla 5 GHz Wi-Fi: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•  Zakres częstotliwości nadajnika 5 GHz Wi-Fi: 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.): 140 x 188 x 140 mm
•  Waga: 2 kg (4,4 funty)
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