NAGŁOŚNIENIE
DN-508S
3-drożny monitor aktywny
•
•
•
•
•
•
•

przetworniki średnio- i wysokotonowe umieszczone współosiowo
8" kevlarowy przetwornik niskotonowy
5.25" kevlarowy przetwornik średniotonowy
1" kopułka wysokotonowa z jedwabiu
uniwersalne 3-zakresowe EQ
wzmacniacz A/B o potrójnej amplifikacji: 220 W RMS ogółem (150/35/35)
4 uchwyty montażowe VESA na dolnym panelu i złącza M10

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017739

waga netto: 13,50 kg
wymiary produktu: 268 x 434 x 285 mm

DN-506S
3-drożny monitor aktywny
•
•
•
•
•
•
•

przetworniki średnio- i wysokotonowe umieszczone współosiowo
6,5" kevlarowy przetwornik niskotonowy
5.25" kevlarowy przetwornik średniotonowy
1" kopułka wysokotonowa z jedwabiu
uniwersalne 3-zakresowe EQ
wzmacniacz A/B o potrójnej amplifikacji: 160 W RMS ogółem (110/30/20)
4 uchwyty montażowe VESA na dolnym panelu i złącza M10

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017715

waga netto: 10,60 kg
wymiary produktu: 268 x 391 x 285 mm

DN-308S
2-drożny monitor aktywny
• 8" kevlarowy przetwornik niskotonowy
• 1" kopułka wysokotonowa z jedwabiu
• wzmacniacz A/B o podwójnej amplifikacji: 130 W RMS ogółem (70 LF + 60
HF)
• 3-pozycyjna akustyczna kontrola przestrzeni
• 4 uchwyty montażowe VESA na dolnym panelu i złącza M10

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017678

waga netto: 10,70 kg
wymiary produktu: 381 x 254 x 305 mm

DN-306S
2-drożny monitor aktywny
• 6,5" kevlarowy przetwornik niskotonowy
• 1" kopułka wysokotonowa z jedwabiu
• wzmacniacz A/B o podwójnej amplifikacji: 100 W RMS ogółem (60 LF + 40
HF)
• 3-pozycyjna akustyczna kontrola przestrzeni
• 4 uchwyty montażowe VESA na dolnym panelu i złącza M10

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017678

waga netto: 7,60 kg
wymiary produktu: 318 x 213 x 249 mm

DN-108S
8” głośnik sufitowy
•
•
•
•
•
•
•

8" głośnik o dużej amplitudzie
20mm kopułka
moc przetwornika: 80 W (RMS), 160 W (Peak)
transformatory 70/100V do instalacji wieloelementowych
metalowa tylna obudowa
pasmo przenoszenia: 45-20kHz
dołączony uchwyt montażowy

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318018699

wymiary produktu: 308 x 273 mm

Horn Distribution S.A.

Cennik Denon Professional – 1 marzec 2017

strona 1

649 zł

DN-106S

CENA DETALICZNA

527,64 zł

6 ½” głośnik sufitowy
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

6 ½" głośnik o dużej amplitudzie
20mm kopułka
moc przetwornika: 60 W (RMS), 120 W (Peak)
transformatory 70/100V do instalacji wieloelementowych
metalowa tylna obudowa
pasmo przenoszenia: 57-20kHz
dołączony uchwyt montażowy

EAN: 0694318018675

wymiary produktu: 257 x 222 mm

449 zł

DN-104S

CENA DETALICZNA

365,04 zł

4” głośnik sufitowy
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

4" głośnik o dużej amplitudzie
20mm kopułka
moc przetwornika: 30 W (RMS), 60 W (Peak)
transformatory 70/100V do instalacji wieloelementowych
metalowa tylna obudowa
pasmo przenoszenia: 80-20kHz
dołączony uchwyt montażowy

EAN: 0694318018651

wymiary produktu: 218 x 182 mm

4 499 zł

LECTERN ACTIVE

CENA DETALICZNA

3 657,72 zł

Mównica z głośnikiem aktywnym
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

wzmacniacz klasy D o mocy 100W RMS (200W Peak)
głośniki pełnozakresowe: 4x 5¼"
głośnik wysokotonowy: 1x 1", cewka 25mm
pasmo przenoszenia: 80 Hz - 20 kHz
skuteczność (@1m): 112dB
precyzyjna elektroniczna zwrotnica oraz limiter
2-kanałowy mikser audio
dołączony mikrofon typu "gęsia szyja" ze złączem XLR w podstawie
wejścia liniowe RCA oraz 3,5 mm
symetryczne wyjście liniowe XLR
dołączone oświetlenie LED z 4-pinowym złączem XLR w podstawie
port USB do ładowania
gniazda prądu zmiennego

EAN: 0694318021330
EAN: 0694318022771

waga netto: 20,00 kg
wymiary produktu: 11948 x 631 x 381 mm

ENVOI
Głośnik bezprzewodowy
•
•
•
•
•
•
•

2-drożny głośnik aktywny
wbudowany akumulator zapewniający do 12 godzin pracy
dołączony 16-kanałowy mikrofon bezprzewodowy UHF
łączność Bluetooth do bezprzewodowego strumieniowania dźwięku
wbudowany port USB/SD do odtwarzania plików MP3/WMA
wejścia Mic 1 i Mic 2 typu combo z przełącznikiem wyboru między Mic/Line
moc: 120W RMS (240W moc szczytowa) przy zasilaniu z sieci; 80W RMS
(160W moc szczytowa) przy zasilaniu z wbudowanej baterii

2 999 zł
CENA DETALICZNA

2 438,21 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017456

waga netto: 16,05 kg
wymiary produktu: 560 x 360 x 303 mm
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229 zł

ENVOI BAG

CENA DETALICZNA

186,18 zł

Torba transportowa dla głośnika Envoi
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

wytrzymała nylonowa powłoka zewnętrzna
wnętrze wyścielone pianką
wsuwana konstrukcja pozwalająca na używanie kółek
otwierany zamek na górze umożliwia wygodny chwyt

EAN: 0694318022191

waga netto: 0,44 kg
wymiary produktu: 362 x 559 x 102 mm

ENVOI BELT PACK
Nadajnik z mikrofonem krawatowym i nagłownym

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• zestaw obejmuje nadajnik z mikrofonem krawatowym oraz mikrofonem
nagłownym
• do 8 godzin pracy na jednym zestawie baterii AA
• łatwe parowanie z Denon Professional Envoi lub Marantz Professional Voice
Rover
• skorzystaj z istniejącego odbiornika w głośniku Envoi lub dodaj drugi
odbiornik (Envoi UHF Receiver - sprzedawany oddzielnie)
waga netto: 0,08 kg
wymiary produktu: 65 x 105 x 24 mm

ENVOI UHF RECEIVER
Dodatkowy odbiornik bezprzewodowy
• dodaj drugi mikrofon bezprzewodowy dla głośnika Denon Professional Envoi
lub Marantz Professional Voice Rover
• łatwe parowanie z zestawem nadajnia z mikrofonem krawatowym i
nagłownym lub kolejnym mikrofonem bezprzewodowym
• zmienne częstotliwości UHF, 16 kanałów do wyboru
• łatwa instalacja (dołączona instrukcja)

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020074

wymiary produktu: 91 x 66 x 2 mm

ENVOI MIC
Dodatkowy mikrofon bezprzewodowy dla Envoi
• Ponad 18 metrów zasięgu
• zasilany tylko 2 bateriami AA
• dodaj Envoi UHF Receiver (sprzedawany oddzielnie) aby używać 2
mikrofonów jednocześnie z głośnikiem Envoi

549 zł
CENA DETALICZNA

446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318022191

waga netto: 0,23 kg
wymiary produktu: 248 x 51 x 51 mm
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SOLUTION SERIES
DN-271HE
Ekstraktor audio HDMI 7.1 4K2K
•
•
•
•
•
•
•

separuje sygnał audio z sygnału cyfrowego
wejście HDMI i optyczne audio
złącza EUROBLOCK
obsługuje częstotliwości próbkowania audio, HDMI i optyczne do 192 kHz
4K2K ready - wspiera obecne i przyszłe generacje sygnałów Ultra HD
przełączanie między EDID 7.1 LPCM, Bitstream oraz TV
Bypass CEC zapewnia bezproblemową pracę z innymi komponentami A/V

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017852

waga netto: 0,60 kg
wymiary produktu: 149 x 124 x 49 mm

DN-200WS
Streamer audio Wi-Fi
•
•
•
•

rozszerza funkcjonalność dowolnego systemu audio o AirPlay oraz DLNA
obsługuje formaty MP3, AAC, FLAC, WAV, APE, WMA i wiele więcej
wsparcie do 24-bit i 192 kHz
szybkość transmisji do 28 Mbit/s zapewnia wysoką jakość dźwięku i
niezawodność przesyłu
• symetryczne wyjścia audio XLR i 1/4"

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017753

waga netto: 0,60 kg
wymiary produktu: 149 x 117 x 45 mm

DN-200BR
Odbiornik Bluetooth
•
•
•
•

rozszerza funkcjonalność dowolnego systemu audio o łączność Bluetooth
symetryczne wyjścia audio XLR i 1/4"
zasięg do 33m
dyskretna konstrukcja i solidna jakość wykonania pozwalająca na instalację
w niemal każdym miejscu

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017777

waga netto: 0,60 kg
wymiary produktu: 149 x 117 x 45 mm

DN-202WT
Bezprzewodowy transmiter audio
•
•
•
•

do użytku razem z DN-202WR
bezprzewodowe przesyłanie sygnału audio na odległość do 30m
symetryczne wejścia audio XLR i 1/4"
możliwość nadawania do wielu odbiorników jednocześnie (sprzedawanych
oddzielnie)
• anteny zewnętrzne zapewniają optymalną jakość transmisji i odbioru
• idealny do wydarzeń na świeżym powietrzu, domów modlitwy, lokali
rozrywkowych, placówek edukacyjnych, sklepów i wielu innych

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017791

waga netto: 0,60 kg
wymiary produktu: 149 x 117 x 45 mm

DN-202WR
Bezprzewodowy odbiornik audio
•
•
•
•
•

do użytku razem z DN-202WT
bezprzewodowy odbiór sygnału audio z odległości do 30m
symetryczne wyjścia audio XLR i 1/4"
anteny zewnętrzne zapewniają optymalną jakość transmisji i odbioru
idealny do wydarzeń na świeżym powietrzu, domów modlitwy, lokali
rozrywkowych, placówek edukacyjnych, sklepów i wielu innych

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017814

waga netto: 0,60 kg
wymiary produktu: 149 x 117 x 45 mm
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MIKSERY
4 999 zł

DN-508MXA

CENA DETALICZNA

4 064,23 zł

8-strefowy mikser z 4-strefowym wzmacniaczem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

6 wejść mikrofonowych/liniowych
4 wejścia ST
1 wejście AUX (z przodu i z tyłu)
8 wyjść strefowych (ZONE)
4 wejścia strefowe ze wzmacniaczem
4 strefy wyjściowe 4/8 Ohm lub 2 strefy z wyjściami głośnikowymi
70V/100V/BTL
pełny obwód BTL dla wyjścia symetrycznego
profesjonalne uziemienie oraz jakość dźwięku
zdalne sterowanie przy użyciu protokołu TCP/IP, RS-232 i RS-422
3-pasmowy korektor dla wszystkich wejść
5-pasmowy korektor dla wszystkich wyjść strefowych
funkcja opóźnienia i dynamiki dla wszystkich wyjść ZONE

EAN: 0694318019238

waga netto: 10,70 kg
wymiary produktu: 483 x 415 x 88 mm

2 999 zł

DN-508MX

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

8-strefowy mikser profesjonalny

CENA DETALICZNA NETTO

• 6 wejść mikrofonowych/liniowych, 4 wejścia ST, 1 wejście AUX (z przodu i z
tyłu), 8 wyjść strefowych (ZONE)
• niezależna regulacja poziomu wejść mikrofonowych/liniowych do każdej z 8
stref
• profesjonalny wzmacniacz mikrofonowy
• funkcja Auto Fade dla wyboru źródła
• złącze Ethernet do sterowania przez TCP/IP
• sterowanie RS-232C w trybie urządzenia oraz hosta
• sterowanie RS-422 (regulator ścienny)
• zewnętrzne sterowanie funkcją MUTE (wyciszeniem)
• zasilanie Phantom + 18V dla wszystkich wejść mikrofonowych
• funkcja AGC dla wejścia AUX
• kontrola stron dla MIC/LINE1-2
• 3 pasmowy korektor dla wszystkich wejść
• 5 pasmowy korektor dla wszystkich wyjść ZONE
• funkcja priorytetu 1 i 2 dla wszystkich wyjść

EAN: 0694318018637

•

waga netto: 3,88 kg
wymiary produktu: 482 x 344 x 46 mm

DN-410X
10-kanałowy mikser audio z Bluetooth
• zaprojektowany w celu oszczędności miejsca i montażu w obudowach typu
rack (3RU)
• przeznaczony do rentalu, sal konferencyjnych, klubów nocnych oraz
restauracji
• wejścia XLR na panelu przednim zapewniające wygodę i bezproblemowe
podłączenie
• strumieniowanie Bluetooth z łatwym parowaniem przy użyciu jednego
przycisku oraz przegubową anteną
• pozwala na podłączenie niemal każdego rodzaju wejścia dźwięku
• dwuzakresowe EQ z pętlą efektową na każdy kanał
• 6 symetrycznych wejść XLR, 10 symetrycznych wejść 1/4" TRS,
wejście/wyjście AUX 1/8" (3,5mm)
• wyjście główne: 2x symetryczne 1/4" (6,3mm)
• odsłuch: 2x symetryczne 1/4" (6,3mm)

1 549 zł
CENA DETALICZNA

1 259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017616

waga netto: 4,00 kg
wymiary produktu: 483 x 159 x 133 mm
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1 399 zł

DN-408X

CENA DETALICZNA

1 137,40 zł

8-kanałowy mikser stołowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

5 wejść XLR z przedwzmacniaczami mikrofonowymi Denon Professional
kompresor na kanałach 1-2
3 pasmowa korekcja barwy, dwie wysyłki Aux na kanał
60 mm tłumiki z funkcją mute oraz sygnalizacją LED
komunikacja USB z kontrolą poziomu sygnału
100 wbudowanych efektów o jakości studyjnej
wyjścia: symetryczne XLR, symetryczne/niesymetryczne 1/4
9-pasmowy korektor graficzny dla wyjścia master lub odsłuchu
wyjście słuchawkowe z niezależną kontrolą poziomu głośności
gniazdo USB do zasilania lampki lub ładowania urządzeń mobilnych

EAN: 0694318017531

waga netto: 3,50 kg
wymiary produktu: 305 x 346 x 80 mm

1 549 zł

DN-333XAB

CENA DETALICZNA

1 259,35 zł

6-kanałowy mikser ze wzmacniaczem oraz Bluetooth®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

mikser audio z odbiornikiem Bluetooth® oraz wzmacniaczem o mocy 120 W
wyposażony we wszystkie popularne złącza wejściowe audio
niezależna regulacja głośności dla wejść MIC, liniowego oraz Bluetooth
3 wejścia mikrofonowe typu combo (XLR+1/4") z dodatkowym zasilaniem
+15V Phantom
2 liniowe wejścia RCA stereo; wejście AUX 1/8" (3,5 mm) na przednim
panelu
wbudowany limiter automatycznie zapobiega przesterowaniu sygnału
sterowanie parowaniem Bluetooth® ze wskaźnikiem LED na przednim
panelu
regulacja poziomu master z korekcją tonów niskich i wysokich
złącza EUROBLOCK 4 Ohm, 70V, 100V, alarm, Gong i Mic 1

EAN: 0694318018170

waga netto: 5,80 kg
wymiary produktu: 483 x 210 x 95 mm

799 zł

DN-312X

CENA DETALICZNA

649,59 zł

Mikser 12-kanałowy

CENA DETALICZNA NETTO

• 6 wejść HDHQ™ z wej. mikrofonowym, Phantom i przełącznikami wyboru
źródła
• 6 wejść mono (3 stereo) RCA
• wyjście 1/4" Mic do odsłuchu wszystkich wejść mikrofonowych
• symetryczne wyjścia liniowe XLR
• liniowe wyjście mono 1/4" pozwalające na przesłanie dźwięku do
zewnętrznego urządzenia nagrywającego
• wejścia zasilania prądem przemiennym (AC) lub stałym (24V DC)
• Mic 1 sterowany priorytetowo
• indywidualna regulacja poziomu kanałów oraz MASTER

EAN: 0694318019399

waga netto: 2,90 kg
wymiary produktu: 483 x 195 x 44 mm

1 299 zł

DN-306XA

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Mikser 6-kanałowy ze wzmacniaczem

CENA DETALICZNA NETTO

• mikser 6-kanałowy z jednokanałowym 120W wzmacniaczem mocy klasy D w
obudowie rack
• wejścia XLR/TRS combo z zasilaniem phantom
• dwa wyjścia liniowe XLR
• wyjścia głośnikowe EUROBLOCK 4 Ohm lub 70/100V
• regulacja poziomu Master i 3-pasmowy korektor
• wejście Mic 1 ze sterowaniem priorytetem

EAN: 0694318021217

waga netto: 5,00 kg
wymiary produktu: 483 x 195 x 43 mm
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DN-306X
Mikser 6-kanałowy
•
•
•
•
•

mikser 6-kanałowy w obudowie rack
wejścia XLR/TRS combo z zasilaniem phantom
dwa wyjścia liniowe XLR
regulacja poziomu Master i 3-pasmowy korektor
wejście Mic 1 ze sterowaniem priorytetem

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318021231

waga netto: 2,50 kg
wymiary produktu: 483 x 195 x 43 mm

SPLIT MIX 6
6-kanałowy mikser z funkcją rozdzielacza sygnału
• stosowany jako mikser 6-kanałowy lub 8-wyjściowy rozdzielacz sygnału
• idealny do wysyłania sygnału stereo do oddzielnych stref lub systemu
głośników ze wzmacniaczem
• twórz własne miksy wykorzystując miksowanie i rozdzielanie sygnałów
• symetryczne i niesymetryczne wejścia i wyjścia (XLR i TRS)
• na każdym kanale 6-segmentowe wskaźniki LED poziomu wysterowania
• funkcja Main Link umożliwia routing sygnału wejściowego do głównego
wyjściowego

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318021255

waga netto: 2,60 kg
wymiary produktu: 483 x 195 x 44 mm

ODTWARZACZE AUDIO
DN-700C
Profesjonalny sieciowy odtwarzacz CD/USB
•
•
•
•
•
•
•

Strumieniowe przesyłanie materiałów audio w standardzie DLNA
Odtwarzanie CD-DA, WAV, AIFF, MP3 i AAC
Odtwarzanie z pamięci masowych USB oraz iPoda
Duży czytelny wyświetlacz OLED
Symetryczne wyjście XLR
Wyjście cyfrowe (AES/EBU)
Sterowanie przez Ethernet (IP Control), RS-232c, GPIO oraz port
podczerwieni (IR)
• Rozszerzone sterowanie przez Ethernet przy użyciu interfejsu Web i/lub
dołączone oprogramowanie Denon Professional Product Manager (PC/Mac)
• 20 przycisków Hot Start
Kompatybilny z nową aplikacją Denon Professional Pitch Control App

2 799 zł
CENA DETALICZNA

2 275,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116368657

•

waga netto: 4,10 kg
wymiary produktu: 483 x 325 x 44 mm

DN-501C
Profesjonalny odtwarzacz CD/USB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wsparcie dla formatów CDDA/WAV/MP3/AAC/AIFF
Odtwarzanie z pamięci masowych USB
Bezpośrednie odtwarzanie z iPoda/iPhone’a poprzez USB.
Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście
Napęd CD typu Slot-In
W pełni profesjonalne wyjścia, włączając w to symetryczne analogowe XLR
oraz XLR AES/EBU
Dedykowany przycisk CUE
Regulacja tempa w zakresie +/-16% (skok 0,1%) dla CD oraz USB z
możliwością włączenia zachowania tonacji utworu (funkcja Master Key)
Programowalna lista odtwarzania
Kopiowanie utworów z płyt CD do pamięci USB (w formacie WAV)
Sterowanie przy użyciu RS-232C

2 399 zł
CENA DETALICZNA

1 950,41 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116369708

waga netto: 4,00 kg
wymiary produktu: 483 x 325 x 44 mm
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DN-500CB
Odtwarzacz CD z Bluetooth, USB i wejściami AUX
•
•
•
•
•

Bluetooth 3.0, parowanie do 8 urządzeń
napęd typu slot-in
port USB do odtwarzania plików
sterowanie RS-232C
wyjścia: symetryczne XLR i niesymetryczne RCA

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116368633

waga netto: 2,92 kg
wymiary produktu: 483 x 347 x 44 mm

DN-300C
Wieloformatowy odtwarzacz CD
• odtwarzanie płyt CD i plików MP3
• superszybkie ładowanie, mechanizm typu slot-in
• tryby odtwarzania: losowe, powtarzanie i automatyczne rozpoczęcie
odtwarzania po włączeniu
• obsługa przenośnych pamięci USB
• wejście AUX 3.5mm do odtwarzania z innych urządzeń audio
• 10 przycisków bezpośredniego wyboru utworu
• symetryczne (XLR) i niesymetryczne (RCA) wyjścia liniowe

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019351

waga netto: 3,60 kg
wymiary produktu: 434 x 347 x 44 mm

DN-300ZB
Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth
•
•
•
•
•
•
•

odtwarzacz CD typu Slot-in
obsługa USB, HDD oraz kart pamięci SD / SDHC
bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku poprzez Bluetooth
odtwarzanie płyt CD-DA, MP3, WAV i AAC
wbudowany tuner AM/FM z wyjściem audio dedykowanym do multi-room
wejście 3,5 mm (1/8")
symetryczne wyjścia XLR

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318016817

waga netto: 3,60 kg
wymiary produktu: 483 x 347 x 44 mm

DN-F300
Odtwarzacz pamięci masowych z wejściem mikrofonowym
•
•
•
•
•
•
•

odtwarzanie audio z kart pamięci SD/SDHC (do 32 GB) oraz pamięci USB
odtwarza nieskompresowane pliki WAV (44.1 kHz) i MP3
wejście mikrofonowe z niezależną kontrolą poziomu i ściszaniem muzyki
łatwa nawigacja w plikach i listach z panelu przedniego
regulacja prędkości odtwarzania +/- 16%
tryby odtwarzania w kolejności losowej oraz wielokrotnego odtwarzania
jednego lub wielu komunikatów

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116363812

waga netto: 1,60 kg
wymiary produktu: 482 x 44 x 129 mm

DN-300H
Cyfrowy tuner AM/FM
•
•
•
•
•
•

częstotliwości FM: 87,5 MHz - 108 MHz
częstotliwości AM: 530 kHz - 1710kHz (USA), 522 khz - 1629 kHz (Europa)
wyszukiwanie automatyczne
funkcja wyszukiwania RDS
pamięć 20 stacji radiowych
wyszukiwanie wg rodzaju programu - muzyka, wiadomości, ekonomia,
pogoda, sport, edukacja, dramat, sztuk, kultura i nauki
• pilot zdalnego sterowania w zestawie

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318021637

waga netto: 2,50 kg
wymiary produktu: 483 x 200 x 43 mm
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ODTWARZACZE VIDEO
DN-500BD
Profesjonalny odtwarzacz Blu-Ray
• kompaktowe wymiary i niezwykle cicha praca napędu
• wysoka jakość podzespołów z segmentu Denon Pro zapewnia bezawaryjne
użytkowanie
• obwody przetwarzania stworzone przez Denon dla wysokiej jakości obrazu,
dające możliwość widocznej poprawy sygnału źródłowego
• najwyższej jakości odtwarzacz Blu-ray Disc, odtwarzający także DVD-Video,
DVD-Audio, DVD+R, DVD+RW, CD
• zdalne sterowanie przez złącze RS-232C i IP
• możliwość włączenia i wyłączenia OSD (menu ekranowego)
• analogowe wyjścia dźwięku przestrzennego 7.1

1 899 zł
CENA DETALICZNA

1 543,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017630

•

waga netto: 2,70 kg
wymiary produktu: 483 x 273 x 44 mm

REJESTRATORY AUDIO
DN-700R
Sieciowy rejestrator SD/USB
• Zapis na kartach SD/SDHC oraz nośnikach USB w formacie MP3 oraz WAV
(do 24-bit/96kHz)
• Funkcja Dual Record (pozwalająca na jednoczesny zapis na nośniku
podstawowym oraz rezerwowym w celu jednoczesnego tworzenia kopii
zapasowej)
• Funkcja Relay Record (kontynuuje zapis na nośniku zapasowym, w
momencie zapełnienia głównego nośnika)
• Archiwizacja plików poprzez FTP (automatycznie lub o ustalonym czasie) z
funkcją nagrywania 24/7
• Zdalna konfiguracja oraz sterowanie przy użyciu interfejsu Web z ochroną
hasłem
• Niezależne przełączane wejścia XLR Mic/line z zasilaniem Phantom +48V
• Ustawiania czasu rozpoczęcia nagrywania/odtwarzania (możliwość
zaplanowania do 30. ustawień)
• Sterowanie poprzez IP, RS-232c, GPIO oraz klawiaturę USB
• Złącze USB do podłączenia klawiatury na przednim panelu
• Znacznik EDL oraz funkcje edycji (przenoszenie, kopiowanie, łączenie oraz
dzielenie plików)
• Funkcja odsłuchu (odsłuchiwanie właśnie nagrywanego sygnału)
• Załączone oprogramowanie DMP Editor (tylko dla systemu Windows)
• Kompatybilny z oprogramowaniem Denon Professional Product Manager

2 799 zł
CENA DETALICZNA

2 275,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116369128

waga netto: 3,60 kg
wymiary produktu: 483 x 330 x 44 mm

DN-500R
Cyfrowy rejestrator SD/USB
• Zapis na kartach SD/SDHC oraz nośnikach USB w formacie MP3 oraz WAV
(do 24-bit/96kHz)
• Funkcja Dual Record (pozwalająca na jednoczesny zapis na nośniku
podstawowym oraz rezerwowym w celu jednoczesnego tworzenia kopii
zapasowej)
• Funkcja Relay Record (kontynuuje zapis na nośniku zapasowym, w
momencie zapełnienia głównego nośnika)
• Złącza XLR oraz RCA (analogowe oraz cyfrowe)
• Ustawiania czasu rozpoczęcia nagrywania/odtwarzania (możliwość
zaplanowania do 30. ustawień)
• Odtwarzanie MP3, WAV, AIFF, AAC
• Sterowanie poprzez RS-232c, GPIO oraz klawiaturę USB
• Złącze USB do podłączenia klawiatury na przednim panelu
• Znacznik EDL oraz funkcje edycji (przenoszenie, kopiowanie, łączenie oraz
dzielenie plików)
• Funkcja odsłuchu (odsłuchiwanie właśnie nagrywanego sygnału)
• Załączone oprogramowanie DMP Editor (tylko dla systemu Windows)

2 199 zł
CENA DETALICZNA

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116369715

•

waga netto: 3,60 kg
wymiary produktu: 483 x 330 x 44 mm
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