
GŁĘBOKIE NISKIE TONY DO FILMÓW I MUZYKI

Przepiękny dźwięk, który trafia do każdego.
Harman Kardon Citation Sub jest inteligentnym bezprzewodowym 
subwooferem. Łatwy w konfiguracji i obsłudze, subwoofer Citation 
Sub łączy w sobie innowacyjność w domowym audio z dbającym o 
szczegóły wzornictwem, umożliwiając uzyskanie wyrafinowanego 
wyglądu i głębokich niskich tonów do filmów i muzyki w połączeniu 
z soundbarem Citation Bar lub kolumną Citation Tower. Uzyskaj pełny 
dźwięk przestrzenny w kinie domowym 5.1 bez przewodów. Dzięki 
automatycznym aktualizacjom oprogramowania, subwoofer Citation 
Sub będzie zawsze aktualny i najlepszy.

Cechy
 Najwyższej jakości wzornictwo przemysłowe 

 Wyrafinowana jakość dźwięku

 Bezprzewodowy przestrzenny dźwięk kinowy

 Gotowy do wielokanałowego dźwięku przestrzennego

 Zawsze najlepszy

 Łączność bezprzewodowa



Najwyższej jakości wzornictwo przemysłowe 
Subwoofer Citation Sub 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.  

Bezprzewodowy przestrzenny dźwięk kinowy
Uzyskaj pełny dźwięk przestrzenny kina domowego dzięki 

bezprzewodowemu połączeniu subwoofera z głośnikami 

Citation Bar i Citation Surround.

Gotowy do wielokanałowego dźwięku 
przestrzennego
Dodaj subwoofer lub głośniki Tower do głośnika Citation Bar, 

aby uzyskać głęboki, bogaty bas. Lub jeszcze lepiej, dodaj 

parę głośników Citation Surround, aby uzyskać imponujący, 

wielokanałowy dźwięk przestrzenny w kinie domowym. 

Zawsze najlepsze
Dzięki automatycznym aktualizacjom oprogramowania dla 

nowych funkcji i usług, Twoje opcje muzyczne i głosowe będą 

zawsze aktualne i najlepsze.

Łączność bezprzewodowa
Nie ma potrzeby prowadzenia przewodów audio do głośnika 

Citation Sub, łączy się bezprzewodowo, co sprawia, że 

konfiguracja jest bardzo prosta.

Zawartość zestawu:
1 x głośnik Citation Sub

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 Sub

• Przetwornik: 1 x 10” subwoofer

• Moc wyjściowa: 200 W RMS

• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB

• Zasilanie: 100-240 V ~50/60 Hz

• Zużycie energii w trybie uśpienia: < 2,0 W

• Moc nadajnika 5G WISA: < 14 dBm

• Modulacja dla 5G WISA: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

•  Pasmo przenoszenia nadajnika 5G WISA: 
5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz

•  Wymiary (szer. x wys. x gł.): 
447 x 334 x 367 mm (17,6” x 13” x 14,4”)

• Waga: 14,35 kg (32 funty)

•  Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 
530 x 386 x 427 mm (20,9” x 15,2” x 16,8”)

• Masa opakowania (brutto): 16,75 kg (36,93 funtów)
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