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Specificaties

Belangrijkste kenmerken
Verbluffend industrieel ontwerp
Compatibel met alle stereo-apparatuur mini jack   
    uitgang
Realistisch, ruimtevullend geluid en uitstekende   
    basprestaties
Tiptoetsen volumeregeling/mute
Subwoofer volumeregeling
In hoek verstelbare satellieten

Harman Kardon® SoundSticks® III
Is het mogelijk om iets te verbeteren wat al perfect is? 
Geprezen vanwege zijn indrukwekkende ontwerp tijdens  
de MOMA in New York, is het originele SoundSticks® 
systeem verworden tot de volgende ontwerp mijlpaal van  
Harman Kardon®. SoundSticks III is het allemaal en zelfs meer 
dan dat. Een 6-inch, 20-watt neerwaarts gerichte subwoofer. 
Acht transducers met 1-inch volledig bereik. Plug-and-
play compatibiliteit met praktisch elk multimedia-apparaat. 
Een prachtig industrieel ontwerp dat een ideale combinatie 
vormt met de helderheid van het geluid. Het Harman Kardon 
SoundSticks III desktop geluidssysteem geeft een nieuwe 
dimensie aan muziek, games en films, heeft een minimale 
bedrading en ziet er al doende ook nog fantastisch uit.

Belangrijkste specificaties
■   Systeem: Frequentierespons: 44Hz – 20kHz; 

audio-ingang: 3,5mm stereo; energieverbruik: 65W 
(maximum); 4W (inactief)

■   Subwoofer: Lage-frequentietransducer: 6-inch 
neerwaarts gerichte poort; uitgangsvermogen 
versterker: 20W RMS; afmetingen (B x H): 232mm x 
258mm; gewicht: 2,2kg

■   Satellieten: Transducers: vier x 1 inch (25mm) volledig 
bereik per kanaal; uitgangsvermogen versterker: 10W 
RMS per kanaal; afmetingen (B x H): 51mm x 254mm; 
gewicht: 0,7kg

Bij de diepte is rekening gehouden met alle knoppen en aansluitingen, tenzij anders vermeld. Bij de 
hoogte is rekening gehouden met de behuizing en pootjes, tenzij anders vermeld.
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■  Uitneembare audiokabels: De ingangskabel van de SoundSticks III is uitneembaar, zodat de 
gebruiker de kabel bij beschadiging gemakkelijker kan vervangen of een ander soort  
ingangskabel kan kiezen (niet bijgeleverd) voor een eenvoudige aansluiting op een spelconsole, 
DVD/Blu-ray Disc™-speler, TV of ander analoog apparaat.

■   Zwarte accenten: Het SoundSticks III systeem is de ideale partner voor de nieuwe Apple iMac, 
MacBook, MacBook Pro en vele andere glanzend zwarte audiobronnen, zoals DVD-spelers en zelfs 
de iPad. De nieuwe, ijswitte led in de subwoofer geeft een chic licht.

■   Audiokabels: De SoundSticks III audiokabels passen uitstekend bij het transparante ontwerp van 
de luidsprekers, met een doorzichtige mantel om de afgeschermde hoge kwaliteit audiokabel te 
laten zien die beter beschermt tegen interferenties van buitenaf en die ervoor zorgt dat jouw audio 
zonder verslechtering van de muziekbron naar de luidspreker gaat.

■   Energierendement: Het SoundSticks III-systeem voldoet volledig aan de allerstrengste
 energierendementseisen en omvat een gemakkelijke aan/uit-knop die in de volumeregeling van de 

subwoofer is ingebouwd.

 

 

Overige kenmerken

SoundStickS
®

 iii

 Harman Consumer, Inc.
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA www.harmankardon.com

© 2010 2010 Harman International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Harman Kardon en SoundSticks zijn handelsmerken van Harman International Industries, Incorporated, geregistreerd in 
de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc is een handelsmerk van de Blu-ray Disc Association. Apple, iMac en MacBook zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en 
andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc. iPad, iMac, MacBook en MacBook Pro worden niet meegeleverd. Wijzigingen voorbehouden. 


