
COMPACTAS, INTELIGENTES E COM SONORIDADE INCRÍVEL

Um som bonito, que fala com você
A Citation ONE da Harman Kardon é uma caixa de som inteligente 
de próxima geração, que produz sonoridade encorpada possui 
design compacto all-in-one. Reunindo inovação e design atento aos 
mínimos detalhes, a Citation ONE da Harman Kardon oferece um 
visual sofisticado e sonoridade surpreendente para um design tão 
compacto. Para quem gosta de música, o Chromecast embutido 
oferece mais de 300 serviços de música e streaming de alta definição, 
que são reproduzidos por todo o ambiente. O Google Assistente 
traz a conveniência do controle de voz para todos os ambientes da 
casa. Usando apenas a voz, é possível ouvir música, fazer perguntas, 
organizar a agenda, controlar sua casa e comandar o entretenimento.

Características
 Design industrial premium 
 Qualidade de som e sofisticação
 Música em todos os ambientes
  Comando de voz sem as mãos, movido pelo Google Assistente
 Sistema de som com comando de voz
  Mais de 300 serviços de streaming disponíveis através de Wi-Fi
 Mais é melhor 
 Privacidade
 O melhor. Sempre.
 Fácil de configurar com Google Home para iOS ou Android
 Streaming Bluetooth®

C I T A T I O N  O N E



Design industrial premium 
A Citation ONE reúne inovação em entretenimento com um 
design visual atraente e sofisticado e tecido de lã misto especial 
premium fabricado pela Kvadrat, que afasta poeira e possui 
propriedades anti-incêndio.

Qualidade de som e sofisticação
Há mais de 65 anos, a Harman Kardon proporciona experiências 
acústicas diferenciadas para que o ouvinte sinta a sonoridade e 
seja envolvido pela música. Toda essa dedicação culminou na 
linha Citation, os primeiros produtos verdadeiramente premium 
em sua categoria.  

Música em todos os ambientes
A Citation ONE pode ser instalada em configurações 
multiambiente, com várias caixas criando uma experiência de 
áudio em toda a casa. Uma mesma faixa ou faixas diferentes 
podem ser reproduzidas em vários ambientes, e o sistema é 
controlado por um tablet ou smartphone. 

Comando de voz sem as mãos, movido pelo 
Google Assistente
O Google Assistente traz a conveniência do controle de voz para 
o sistema de som de sua residência. Usando apenas sua voz, 
você poderá ouvir música, fazer perguntas, organizar seu dia, 
controlar sua casa e comandar o entretenimento.

Sistema de som com comando de voz
Usando apenas a voz, escolha sua música favorita e ouça-a em 
streaming de alta definição usando um sistema em nuvem.

Mais de 300 serviços de streaming disponíveis 
através de Wi-Fi
Com o Chromecast embutido, seus conteúdos favoritos estão 
sempre disponíveis em alta definição, incluindo rádio pela 
internet e podcasts. 

Mais é melhor 
Para ouvir som estéreo, instale duas caixas Citation ONE em um 
mesmo ambiente.

Privacidade
Para garantir a privacidade, os microfones da caixa de som 
podem ser desligados. O funcionamento dos microfones é 
indicado por LEDs multicoloridos.

O melhor. Sempre.
O software é atualizado automaticamente para instalar novos 
produtos e serviços e oferecer as melhores e mais atualizadas 
opções de música e chamadas de voz.

Fácil de configurar com Google Home para iOS ou 
Android
Com o Google Home, um aplicativo gratuito disponível para iOS e 
Android, é fácil de instalar e configurar as caixas de som Citation. 
Todas as caixas de som suportam conexões Wi-Fi de 2,4 ou 5 GHz.

Streaming Bluetooth® 
A tecnologia Bluetooth transmite música wireless a partir de 
smartphones ou tablets.

Conteúdo da caixa:
1 × Citation ONE

1 × Guia de início rápido

1 × Cartão de garantia

1 × Ficha de segurança

1 × Cabo de alimentação (1,8 m)

Especificações técnicas:
•  Modelo: Citation ONE
•  Transdutor: 1 × woofer de 20 mm e 1 × tweeter de 89 mm
•  Potência de saída: 40 Wrms
•  Relação sinal-ruído: >80 dB
•  Fonte de energia: 100 a 240 V, 50 a 60 Hz
•  Versão Bluetooth®: 4.2
•  Intervalo de frequência de transmissão Bluetooth:  

2402 a 2480 MHz
•  Potência de transmissão Bluetooth: <5 dBm
•  Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
•  Rede wireless: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ou 5 GHz)
•  Intervalo de frequência do transmissor Wi-Fi 2,4G: 2412 a 

2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz; 11 canais para EUA e 13 canais 
para Europa e outras regiões)

•  Potência de transmissão Wi-Fi 2.4G: <20 dBm
•  Modulação Wi-Fi 2,4G: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM 

e 64QAM
•  Potência de transmissão máxima Wi-Fi 5G <23 dBm
•  Modulação Wi-Fi 5G: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM e 256QAM
•  Intervalos de frequência do transmissor Wi-Fi 5G: 5,15 a 5,35 GHz, 

5,470 a 5,725 GHz e 5,725 a 5,825 GHz
•  Formatos de áudio suportados: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, 

WAV (LPCM), FLAC e Opus
•  Dimensões (A × L × P): 140 × 188 × 140 mm
•  Peso: 2 kg (4,4 lb)
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