11 995 zł

HEOS DRIVE HS2

CENA DETALICZNA

9 752,03 zł

Sieciowy wzmacniacz wielostrefowy

CENA DETALICZNA NETTO

Posiadając podobną funkcjonalność co HEOS Amp i HEOS Link, HEOS Drive
HS2 zapewnia muzykę dla czterech stref HEOS w pojedynczej obudowie o
wysokości 2RU (3,5 cala). Potężny wzmacniacz klasy D, uchwyty do montażu w
szafie typu rack, chłodzenie wentylatorem, niezawodne wejście Ethernet, passthrough oraz kompaktowe wymiary czynią nowy produkt HEOS Drive idealnym
wyborem dla osób pragnących posiadać własny system audio przesyłający
dźwięk do całego domu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035060599

wsparcie dla audio o wysokiej rozdzielczości
cztery strefy HEOS
8-kanałowy wzmacniacz klasy D
70W (20Hz-20kHz, .05% THD), 130W mostkowalny, praca z głośnikami o
impedancji (4 Ohm)
dedykowane wyjście przedwzmacniacza dla każdej strefy (wybieralne jako
strefa stereo lub wyjście subwoofera)
kompatybilny ze sterowaniem z innych urządzeń
wyjścia wyzwalacza (trigger) 4 x 12V
2 wejścia światłowodowe, 2 koaksialne cyfrowe, oraz 4 analogowe (szybkie
przełączanie wszystkich źródeł na raz)
4 wejścia USB
obsługiwane serwisy: m.in. TIDAL, Spotify, Deezer, TuneIn, Napster,
SoundCloud
opcja mostkowania wbudowanych wzmacniaczy
wybieralne wyjście stereo / mono
wybieralne filtry górno i dolno przepustowe
czterokierunkowe złącze podłączeniowe
dwa wejścia Ethernet
aktywne chłodzenie
uchwyty mocujące do rack’a w zestawie
wysokość rack’a 2RU (3,5 cala; bez nóżek urządzenia)
zasilanie wielonapięciowe
dekodowanie Dolby Digital (downmix do dźwięku 2.0-kanałowego)
waga netto: 7,20 kg
wymiary produktu: 430 x 88 x 402 mm

HEOS SUPERLINK
Przedwzmacniacz strefowy
Zaprojektowany z myślą o instalacjach niestandardowych oraz w oparciu o
sukces modelu HEOS Link – Denon HEOS Super Link umożliwia obsługę aż 4
stref HEOS, a wszystko zamknięte w obudowie typu 1U (1,75” wysokości).
Kompatybilność z popularnymi standardami, takimi jak Control4, Crestron, RTI,
URC oraz ELAN, HEOS Super Link umożliwia współpracę z praktycznie każdym
profesjonalnym systemem audio. Dzięki obudowie wyposażonej w system
mocowania typu Rack, przewodowemu wejściu Ethernet oraz niewielkim
rozmiarom, HEOS Super Link stanowi idealne rozwiązanie audio do
rozprowadzenia muzyki w całym domu. HEOS Super Link może być
obsługiwany głosowo dzięki zastosowaniu technologii Amazon Alexa,
zapewniając instalatorom dodatkową funkcjonalność przy tworzeniu rozwiązań
dla swoich klientów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 995 zł
CENA DETALICZNA

4 873,98 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035062135

cztery niezależne strefy HEOS
obsługa głosowa dzięki technologii Amazon Alexa
dedykowane analogowe, optyczne oraz koaksjalne wyjścia dla każdej strefy
kompatybilność z zewnętrznymi urządzeniami kontroli
cztery wyjścia wyzwalacza 12V
dwa optyczne, dwa koaksjalne oraz cztery analogowe wejścia
cztery wejścia USB
wybór wyjścia Stereo/Mixed Mono
wybór filtrów High Pass/Low Pass
dwa wejścia Ethernet
system montażu typu Rack
1U (1.75”) wysokość Rack (ze zdjętymi nóżkami)
zasilacz prądu zmiennego
dekodowanie Dolby Digital (Downmix do 2.0ch)
odtwarzanie 192/24 FLAC, ALAC, WAV, DSD 2.8MHz oraz 5.6MHz
waga netto: 4,80 kg
wymiary produktu: 430 x 50 x 384 mm

Horn Distribution S.A.
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3 195 zł

HEOS BAR

CENA DETALICZNA

2 597,56 zł

Soundbar

CENA DETALICZNA NETTO

HEOS Bar dostarcza niesamowite brzmienie i bez najmniejszego wysiłku
zwiększa możliwości dźwięku pochodzącego z telewizora, a dodatkowo przenosi
również odsłuch muzyki na wyższy poziom. Dzięki wbudowanej technologii
HEOS, ten model nie tylko odtwarza muzykę z Twojej własnej biblioteki, ale też
bezpośrednio z telefonu, dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth, oraz z
serwisów streamingowych takich jak Spotify czy Tidal i wreszcie z dowolnego
radia internetowego.
HEOS Bar to nie tylko potężny soundbar do telewizora, w którym technologia
przetwarzania sygnału, wzmacniacz i przetworniki to istne dzieła sztuki - to
również kompletne rozwiązanie pozwalające na strumieniowanie muzyki, które
można zintegrować z pozostałymi urządzeniami systemu HEOS multiroom.
Został on zaprojektowany jako idealny towarzysz dla telewizorów mających
powyżej 50 cali i pozwalający zarówno na postawienie go na stoliku RTV jak i
na powieszenie na ścianie. Korzysta z dziewięciu przetworników ustawionych
pod kątem 45 stopni, aby w perfekcyjny sposób rozprowadzić dźwięk w
pomieszczeniu, w którym się znajduje.
Ta sama technologia DSP, która jest stosowana w nagradzanych amplitunerach
AV firmy Denon, znajduje się w bezprzewodowym soundbarze HEOS, co
pozwala mu stworzyć imponujące wrażenie wirtualnego dźwięku
przestrzennego. Dzięki unikatowemu przetwarzaniu dekodującemu i
zaawansowanym algorytmom dźwięk surround zamieniany jest w ścieżkę 5.1
kanałową, bez konieczności instalowania dodatkowych głośników efektowych.
HEOS Bar można również bez problemu zintegrować z parą głośników
bezprzewodowych HEOS, jak i z również bezprzewodowym Subwooferem
HEOS.
Cztery kompatybilne z formatem 4K wejścia HDMI 2.0a pozwalają na
odtwarzanie z wielu źródeł obrazu w ultra high definition (na przykład z
odtwarzacza Blue-ray, komputera czy dekodera), podczas gdy przetwarzanie
DTS-HD Master Audio czy Dolby True HD zapewniają, że dźwięk będzie tak
samo dobry i przejrzysty, jak obraz w 4K.
Funkcjonalność strumieniowania muzyki HEOS jest również wbudowana, co
pozwala na swobodne odtwarzanie własnej biblioteki muzycznej w jakości
wyższej od jakości zapisanego na CD czyli w formacie DSD, a także z
popularnych serwisów takich jak Spotify czy Tidal. Także bezpośrednio z
telefonu czy tabletu, dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth, czy też z radia
internetowego. HEOS Bar można dodatkowo połączyć z bezprzewodowymi
głośnikami HEOS w celu uzyskania pełnego efektu multiroom.
Wszystko to udało się osiągnąć, utrzymując prostotę konfiguracji i użytkowania,
dzięki funkcjonalności, która pozwala soundbarowi nauczenie się komend pilota
naszego telewizora oraz dzięki intuicyjnej w obsłudze aplikacji HEOS. Aplikacja
ta pozwala na pełną kontrolę nad urządzeniem z poziomu urządzenia
mobilnego.

EAN: 4951035058725

waga netto: 4,80 kg
wymiary produktu: 72 x 1100 x 148 mm

2 295 zł

HEOS SUBWOOFER

CENA DETALICZNA

1 865,85 zł

Subwoofer

CENA DETALICZNA NETTO

HEOS Subwoofer został zaprojektowany, aby pracować w pełnej harmonii z
innymi komponentami HEOS, od głośników bezprzewodowych, aż do
najnowszych produktów AV takich jak HEOS Amp czy HEOS Link. Niezależnie
od konfiguracji, dodaje on głębokich basów i oczywiście, jako iż jest to kolejny
HEOS – działa całkowicie bezprzewodowo. Ten bezprzewodowy subwoofer
został wykonany w piękny sposób, bazując na eleganckim, matowo czarnym
wykończeniu smukłej obudowy, którą można umieścić zarówno w pionie jak i w
poziomie, dzięki czemu idealnie dopasuje się do każdego pomieszczenia.
Dwa, produkowane na zamówienie przetworniki 5-1/4 calowe (13,5 cm)
połączone z wyrafinowanym wzmacniaczem klasy D dostarczają czysty bas,
wprawiający ściany w drżenie. Równocześnie smukły design sprawia, że
urządzenie można umieścić w każdej pozycji w swoim mieszkaniu, nawet
wciskając je za sofę! Zaawansowane przetwarzanie sygnału cyfrowego
optymalizuje dźwięk dla każdej konfiguracji HEOS, ale dla bardziej
wymagających użytkowników została również przewidziana funkcja
samodzielnej konfiguracji ustawień dźwięku, dostępna z poziomu aplikacji
mobilnej HEOS. Elementy umieszczonej w aplikacji funkcjonalności integracji
systemu udostępniają zoptymalizowane przez producenta opcje ustawień dla
każdej konfiguracji, ale również na zaawansowane ustawienia dla tych, którzy
chcą samodzielnie kontrolować swoje urządzenia w celu dostosowania do
własnych potrzeb odsłuchowych.

EAN: 4951035059845

waga netto: 10,10 kg
wymiary produktu: 404 x 172 x 438 mm

Horn Distribution S.A.
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2 795 zł

HEOS HOME CINEMA HS2

CENA DETALICZNA

2 272,36 zł

Soundbar z bezprzewodowym subwooferem

CENA DETALICZNA NETTO

HEOS HomeCinema HS2 opiera się na sukcesie swojego pierwowzoru, teraz z
dodanymi funkcjami 4K UHD, dźwiękiem wysokiej rozdzielczości, nowatorskim
wzornictwem oraz funkcjonalnością AirPlay / Bluetooth. Co więcej, możliwe jest
odtwarzanie muzyki za pomocą sterowania głosowego Amazon Alexa.
Użytkownicy mogą po prostu przejść do aplikacji Amazon Alexa, włączyć
funkcję HEOS Home Entertainment i przekazywać swoje polecenia głosowe za
pośrednictwem dowolnego urządzenia Amazon Echo. Funkcja Amazon Alexa
będzie dostępna w Wielkiej Brytanii od początku lata 2018 dzięki aktualizacji
oprogramowania systemowego.
Zaprojektowany od podstaw z myślą o dostarczaniu realistycznego brzmienia,
HEOS HomeCinema HS2 wyposażony został w układy z zaawansowanym
przetwarzaniem DSP, a także bezprzewodowy subwoofer. Soundbar
wyposażony został w podwójne, precyzyjne 2-calowe oraz 5-calowe
przetworniki, które odtwarzają dźwięk z wyższego basu i środka pasma,
dostarczając wyrafinowany dźwięk, szczególnie w zakresie wokalu. Na koniec,
para przetworników wysokotonowych o średnicy 20 mm obsługuje górny zakres
częstotliwości.

EAN: 4951035061916

• wzmacnia dźwięk TV oraz działa jako wydajny głośnik HEOS do odtwarzania
muzyki
• bezprzewodowy subwoofer zawarty jest w zestawie
• obsługa Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz DTS
• wejście / wyjście HDMI, HDMI ARC
• obsługa 4K UHD Video
• obsługa formatów wysokiej rozdzielczości, w tym FLAC, ALAC, AIFF oraz
DSD
• nowa, smuklejsza konstrukcja z wysokiej jakości metalowymi stopkami
• wejścia optyczne, koaksjalne oraz AUX
• wejście USB dla urządzeń pamięci masowej
• tryby DSP dla muzyki oraz filmów
• wzmacniacz dialogów i tryb nocny
• dźwięk z telewizora można dystrybuować w całym ekosystemie HEOS
• możliwość ustawienia na półce lub montażu naściennego
• wbudowane otwory do montażu na ścianie, załączony szablon do montażu
na ścianie
• kabel HDMI oraz kabel optyczny do podłączenia telewizora zawarte są w
zestawie
• asystent instalacji za pośrednictwem aplikacji, w tym zdalne uczenie IR TV
• wymiary: 1018 x 73 x 104 mm (bar), 172 x 311 x 332 (subwoofer)
wymiary produktu: 1018 x 73 x 104 mm

HEOS HOME CINEMA
Soundbar z bezprzewodowym subwooferem
Dzięki znajdującemu się w zestawie bezprzewodowemu subwooferowi, HEOS
Home Cinema zapewnia naprawdę wysokiej jakości brzmienie dowolnego typu
muzyki z sieci jak i mocne wrażenia przy oglądaniu filmów. Bezprzewodowy
soundbar zawiera podwójne precyzyjne przetworniki (40x100mm)
wytwarzające wysoki poziom basów i dźwięk średniego zakresu oraz wyjątkowo
czystych wokali. W konstrukcji przewidziano również podwójne, 20 mm
kopułkowe przetworniki wysokotonowe, przetwarzające pełny zakres sopranów
aż do 20kHz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

2 295 zł
CENA DETALICZNA

1 865,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035056592

wzmacnia dźwięk telewizora i pracuje jako strefa systemu HEOS
w komplecie bezprzewodowy subwoofer
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
wejście/wyjście HDMI, HDMI ARC
optyczne i koaksjalne wejścia oraz wejście AUX
wejście USB
obsługiwane serwisy: m.in. TIDAL, Spotify, Deezer, TuneIn, Napster,
SoundCloud
tryby Music i Movie DSP
tryb nocny oraz funkcja podkreślania dialogów
dźwięk z telewizora może być dystrybuowany przez cały ekosystem HEOS
montaż na ścianie lub półce
wbudowane otwory do montażu naściennego, dołączony szablon montażowy
w komplecie kable HDMI i optyczny do podłączenia do telewizora
asystent instalacji za pomocą aplikacji, funkcja uczenia pilota IR telewizora
IR blaster dostępny w przypadku gdy sensor telewizora jest zasłonięty przez
soundbar
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2 295 zł

HEOS 7 HS2

CENA DETALICZNA

1 865,85 zł

Odtwarzacz strefowy

CENA DETALICZNA NETTO

Nie spoczywając na laurach, Denon przedstawia następną generację serii
HEOS, rozpoczynając od unowocześnionych modeli HEOS 7 i HEOS 5. Nowe
HEOS 7 i HEOS 5 oferują teraz wbudowaną funkcjonalność Bluetooth,
pozwalając na streaming zawartości z urządzeń przenośnych typu smart. Co
więcej, aplikacja HEOS app pozwoli na odtwarzanie ze źródła Bluetooth w
całym domu za pomocą grupowania stref HEOS razem.

EAN: 4951035057506
EAN: 4951035057490

• obsługa audio w wysokiej rozdzielczości
• zintegrowana łączność Bluetooth®
• wyrafinowana konstrukcja z oryginalnymi akcentami ze szczotkowanego
metalu i niesamowita moc z niewielkiej obudowy
• łatwe przenoszenie dzięki uchwytowi
• bezpłatna aplikacja HEOS
• strumieniowanie muzyki z takich usług jak: TIDAL, Spotify, Deezer, TuneIn
oraz Napster. Strumieniowanie również z muzyki przechowywanej lokalnie
na urządzeniach z systemem iOS lub Android (smartfonach oraz tabletach)
• gniazdo USB oraz dodatkowe wejście 3,5 mm jack zapewniają dodatkowe
źródła dźwięku z idealną synchronizacją
• strumieniowanie muzyki z urządzeń w sieci domowej, takich jak dyski NAS
czy komputery PC/Mac
• obsługuje najnowsze dwuzakresowe sieci bezprzewodowe (w tym standardy
802.11 a/b/g/n/ac)
• gniazdo Ethernet do przewodowego połączenia z siecią

waga netto: 4,50 kg
wymiary produktu: 479 x 203 x 164 mm

1 695 zł

HEOS 5 HS2

CENA DETALICZNA

1 378,05 zł

Odtwarzacz strefowy

CENA DETALICZNA NETTO

Nie spoczywając na laurach, Denon przedstawia następną generację serii
HEOS, rozpoczynając od unowocześnionych modeli HEOS 7 i HEOS 5. Nowe
HEOS 7 i HEOS 5 oferują teraz wbudowaną funkcjonalność Bluetooth,
pozwalając na streaming zawartości z urządzeń przenośnych typu smart. Co
więcej, aplikacja HEOS app pozwoli na odtwarzanie ze źródła Bluetooth w
całym domu za pomocą grupowania stref HEOS razem.

EAN: 4951035057520
EAN: 4951035057513

• obsługa audio w wysokiej rozdzielczości
• zintegrowana łączność Bluetooth®
• smukła i elegancka forma zapewniająca wyjątkowo szczegółową reprodukcję
dźwięku
• niesamowita moc z niewielkiej obudowy
• łatwe przenoszenie dzięki uchwytowi
• bezpłatna aplikacja HEOS
• strumieniowanie muzyki z takich usług jak: TIDAL, Spotify, Deezer, TuneIn
oraz Napster. Strumieniowanie również z muzyki przechowywanej lokalnie
na urządzeniach z systemem iOS lub Android (smartfonach oraz tabletach)
• gniazdo USB oraz dodatkowe wejście 3,5 mm jack zapewniają dodatkowe
źródła dźwięku z idealną synchronizacją
• strumieniowanie muzyki z urządzeń w sieci domowej, takich jak dyski NAS
czy komputery PC/Mac
• obsługuje najnowsze dwuzakresowe sieci bezprzewodowe (w tym standardy
802.11 a/b/g/n/ac)
• gniazdo Ethernet do przewodowego połączenia z siecią
waga netto: 3,00 kg
wymiary produktu: 294 x 209 x 166 mm

Horn Distribution S.A.
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1 295 zł

HEOS 3 HS2

CENA DETALICZNA

1 052,85 zł

Odtwarzacz strefowy

CENA DETALICZNA NETTO

Bardzo dobrze rozpocząć swoją przygodę z systemem HEOS od głośnika HEOS
3 HS2. Mimo swojego kompaktowego rozmiaru, stylowy bezprzewodowy
głośnik stereo HEOS 3 HS2 z łatwością wypełnia mniejsze pomieszczenia
dźwiękiem o najwyższej jakości. Podobnie jak inne modele z tej linii, głośnik
HEOS 3 HS2 strumieniuje muzykę z Twoich ulubionych serwisów, takich jak
Spotify, Deezer, Napster czy TuneIn – ze smartfonu lub tabletu, a także z
innych urządzeń w Twoim domu. Idealny do mniejszych pomieszczeń, takich
jak sypialnia, biuro, gabinet i kuchnia, HEOS można umieścić w pozycji
poziomej lub pionowej i połączyć w zestaw stereo z drugim głośnikiem HEOS 3
HS2. HEOS 3 HS2 ma w sobie wszystko, co najlepsze, w tym dwukanałowy
wzmacniacz klasy D oraz dwa przetworniki pełnozakresowe. To wszystko w
stylowej obudowie. Dźwięk jest zoptymalizowany dzięki zaawansowanym
algorytmom przetwarzania akustycznego DSP.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035057728
EAN: 4951035057735

2-kanałowy wzmacniacz cyfrowy
obsługa audio w wysokiej rozdzielczości
zintegrowana łączność Bluetooth®
Podwójne, pełnozakresowe głośniki
Bezprzewodowe parowanie stereo z dwoma głośnikami
Rozmieszczenie poziome i pionowe
Montaż ścienny
Wejścia USB i AUX
Obsługiwane serwisy: m.in. TIDAL, Spotify, Deezer, TuneIn, Napster,
SoundCloud
Szczelina Bass Reflex
Port Ethernet
Dwuzakresowe Wi-Fi 2,4-5 GHz
Adapter Bluetooth USB w zestawie
Dostępny w kolorach czarnym oraz srebrno-białym

waga netto: 1,90 kg
wymiary produktu: 275 x 128 x 156 mm

HEOS 1 HS2
Odtwarzacz strefowy
Wyobraź sobie – najlepszy w swojej klasie dźwięk z HEOS 1 HS2
zapewniającego najlepsze funkcjonalności audio dostępne w głośnikach HEOS,
teraz dostępne w tym najmniejszym z nich i najbardziej przystępnym cenowo z
całej gamy. Zaprojektowano go z myślą o idealnej, audiofilskiej synchronizacji
powodującej, że gdy połączysz w parę dwa głośniki HEOS 1 HS2 do
odtwarzania dźwięku stereo, nie usłyszysz żadnych nieporządanych dźwięków.
Dodaj do tego świetną konstrukcję akustyczną i prawdziwy majstersztyk w
postaci optymalizacji dźwięku DSP. Przy użyciu darmowej aplikacji HEOS
ustawienie systemu trwa tylko kilka minut dzielących Ciebie od odbioru
doskonałego dźwięku zarówno w pomieszczeniach jak i poza nimi. HEOS 1 HS2
to idealny głośnik do mniejszego pokoju lub innego pomieszczenia czy
przestrzeni w domu. Możliwości rosną wraz z zastosowaniem Go Pack, HEOS 1
staje się w pełni bezprzewodowym głośnikiem, który zapewni możliwości
multiroom również poza domem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

1 095 zł
CENA DETALICZNA

890,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035057711
EAN: 4951035057704

najlepszy w swojej klasie dźwięk
obsługa audio w wysokiej rozdzielczości
zintegrowana łączność Bluetooth®
odporny na działanie wilgoci
odtwarzanie z dowolnego źródła i urządzenia smart za pomocą HEOS app;
streaming z serwisów muzycznych w chmurze, bezpośrednio z telefonu lub
tabletu, USB, dysków sieciowych, wejścia AUX In
obsługiwane serwisy: m.in. TIDAL, Spotify, Deezer, TuneIn, Napster,
SoundCloud
dual-band Wi-Fi
bezpośrednie wejście USB w głośniku
Bi-Amped system dwudrożny z aktywnym equalizerem i zwrotnicą
specjalny przetwornik niskotonowy i przetwornik wysokotonowy o wysokiej
skuteczności, napędzany 2-kanałowym wzmacniaczem klasy D
proste ustawienia
intuicyjna konstrukcja ułatwiająca przenoszenie
synchronizacja dźwięku klasy audiofilskiej
doskonała jakość stereo przy użyciu dwóch urządzeń tworzących parę stereo
prosta aplikacja sterująca z trzema zakładkami – dostęp do najczęściej
używanych funkcji jednym przyciśnięciem

Cennik HEOS – 1 październik 2018
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HEOS 1 HS2 + GoPack
Zestaw

1 495 zł
CENA DETALICZNA

1 215,45 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KOMPONENTY
1 x HEOS 1 HS2 - Odtwarzacz strefowy
1 x HEOS 1 GoPack HS2 - Opcjonalny Go Pack dla HEOS 1

HEOS 1 GoPack HS2
Opcjonalny Go Pack dla HEOS 1
• opcjonalny zestaw akcesoryjny do użycia z bezprzewodowym głośnikiem
HEOS 1 HS2
• akumulator – oferuje 6 godzin odtwarzania z dołączanego zestawu
zasilającego montowanego w podstawie HEOS 1 HS2
• osłona Splashguard powiększa poziom ochrony z odporności na wilgoć do
pełnej ochrony wg. kategorii IPX4 (bryzgoszczelność)
• wskaźnik naładowania akumulatora z 4 diodami LED
• dostępny w kolorze czarnym i białym

HEOS 1 GoPack
Opcjonalny Go Pack dla HEOS 1
• opcjonalny zestaw akcesoryjny do użycia z bezprzewodowym głośnikiem
HEOS 1
• bluetooth – do odtwarzania dowolnego pliku audio z telefonu lub tabletu,
gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna
• akumulator – oferuje 6 godzin odtwarzania z dołączanego zestawu
zasilającego montowanego w podstawie HEOS 1
• osłona Splashguard powiększa poziom ochrony z odporności na wilgoć do
pełnej ochrony wg. kategorii IPX4 (bryzgoszczelność)
• wskaźnik naładowania akumulatora z 4 diodami LED
• dostępny w kolorze czarnym i białym

Horn Distribution S.A.

Cennik HEOS – 1 październik 2018

500 zł
CENA DETALICZNA

406,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035059739
EAN: 4951035059722

400 zł
CENA DETALICZNA

325,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035056875
EAN: 4951035056868
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2 295 zł

HEOS AMP HS2

CENA DETALICZNA

1 865,85 zł

Wzmacniacz strefowy

CENA DETALICZNA NETTO

Najnowszy wzmacniacz HEOS AMP HS2 został skonstruowany, by umożliwić
dodanie funkcjonalności HEOS multiroom i zasilenie dowolnej pary głośników
stereo – co stanowi doskonałe rozwiązanie dla zastosowania na zewnątrz
domu, wbudowanych głośników w suficie, czy głośników podłogowych lub
podstawkowych – i zapewnia tą samą bezprzewodową prostotę obsługi co
modele głośników HEOS. Heos Amp HS2 posiada zaawansowany i mocny,
cyfrowy wzmacniacz klasy D o mocy 100W w smukłej, kompaktowej obudowie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035057698

obsługa audio w wysokiej rozdzielczości
zintegrowana łączność Bluetooth®
wzmacniacz klasy D o mocy 100W na kanał
idealny do współpracy z dowolnymi głośnikami, także zewnętrznymi i
sufitowymi, podłogowymi i podstawkowymi
wbudowany, dwuzakresowy router standardu „AC” do łączenia się z domową
siecią bezprzewodową
połączenie Ethernet do komunikacji kablowej z siecią
złącze USB, optyczne cyfrowe wejście i analogowe wejście AUX 3,5mm jack
pozwala na odtwarzanie ze źródeł przez jedno lub więcej urządzeń HEOS z
idealną synchronizacją
obsługiwane serwisy: m.in. TIDAL, Spotify, Deezer, TuneIn, Napster,
SoundCloud
streaming muzyki zapisanej lokalnie na smartfonie lub tablecie iOS i Android
streaming muzyki z urządzeń w domowej sieci, jak dyski NAS i komputery
PC i Mac
darmowa aplikacja sterująca HEOS App

waga netto: 2,80 kg
wymiary produktu: 221 x 93 x 214 mm

1 495 zł

HEOS LINK HS2

CENA DETALICZNA

1 215,45 zł

Przedwzmacniacz strefowy

CENA DETALICZNA NETTO

HEOS LINK HS2 dostarczy funkcjonalności jakie oferuje system HEOS
multiroom dowolnemu istniejącemu zestawowi audio lub głośnikom aktywnym.
Po prostu podłącz wysokiej jakości przedwzmacniacz HEOS LINK HS2 poprzez
analogowy, cyfrowy koaksjalny lub cyfrowy optyczny przewód do dowolnego
systemu stereo lub kina domowego, by stworzyć z niego bezprzewodową strefę
audio HEOS. Co więcej, HEOS LINK HS2 pozwoli na sterowanie Twojego
istniejącego amplitunera, zintegrowanego wzmacniacza lub mini systemu marki
Denon za pomocą nowej i wygodnej w obsłudze aplikacji HEOS by Denon App.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035057681

obsługa audio w wysokiej rozdzielczości
zintegrowana łączność Bluetooth®
wysokiej jakości konwersja C/A
idealny do współpracy z dowolnym amplitunerem kina domowego,
wzmacniaczem zintegrowanym, wzmacniaczem, bądź głośnikami aktywnymi
wyjścia analogowe, cyfrowe koaksjalne, optyczne
wyjście sterujące 12V do sterowania włączaniem urządzeń zewnętrznych
wyjście IR do sterowania włączaniem zasilania, poziomem głośności i
wyborem źródła w amplitunerach kina domowego Denon, zintegrowanych
wzmacniaczach i systemach muzycznych Denon
połączenie Ethernet do komunikacji kablowej z siecią
złącze USB, optyczne cyfrowe wejście i analogowe wejście aux 3,5mm jack
pozwala na odtwarzanie ze źródeł przez jedno lub więcej urządzeń HEOS z
idealną synchronizacją
obsługiwane serwisy: m.in. TIDAL, Spotify, Deezer, TuneIn, Napster,
SoundCloud
streaming muzyki zapisanej lokalnie na smartfonie lub tablecie iOS lub
Android
streaming muzyki z urządzeń w domowej sieci, jak dyski NAS i komputery
PC i Mac
darmowa aplikacja sterująca HEOS App
waga netto: 1,30 kg
wymiary produktu: 155 x 74 x 150 mm

Horn Distribution S.A.
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295 zł

HEOS EXTEND

CENA DETALICZNA

239,84 zł

Rozszerzacz zasięgu
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Opcjonalny, wysokiej jakości rozszerzacz zasięgu W-Fi oraz punkt dostępowy
Wzmacnia siłę sygnału istniejącej sieci domowej
Wypełnia martwe punkty zasięgu Wi-Fi
Dwuzakresowe Wi-Fi N (2.4GHz oraz 5GHz)
Idealny dla większych domów

EAN: 4951035053294

waga netto: 0,25 kg
wymiary produktu: 168 x 40 x 174 mm

Horn Distribution S.A.
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