AMPLITUNERY KINA DOMOWEGO
16 995 zł

AVC-X8500H

CENA DETALICZNA

13 817,07 zł

Wzmacniacz AV 13.2

CENA DETALICZNA NETTO

Denon AVC-X8500H to pierwszy, wielokanałowy wzmacniacz AV oferujący
pełną funkcjonalność 13.2. Przy niezrównanej jakości dźwięku otrzymujemy
funkcje dekodowania dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, DTS: X i Auro 3D z
13 kanałami. Wzmacniacz zapewnia najwyższej jakości przestrzenny dźwięk 3D
do poziomu 7.2.6 bez konieczności stosowania dodatkowej amplifikacji. Marka
Denon, uznawana za prekursora w dziedzinie rozwoju inteligentnych technologii
audio, dała tym razem możliwość przygotowania spersonalizowanej instalacji
dla urządzeń audio i stworzyła wzmacniacz, który śmiało nazwać można
„przyszłością kina domowego”. Udało się to dzięki współpracy z Amazon Alexa
Smart Home Skill oraz dzięki wykorzystaniu funkcjonalności, jakie zapewnia
system AirPlay™. Ważnym jest także kompatybilności z innymi domowymi
bezprzewodowymi systemami audio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035060896
EAN: 4951035060889

13.2 kanałowy wzmacniacz AV z 210 W na kanał
210 W na kanał (6 omów, 1 kHz, THD 1%, 1 kan.)
monolityczna konstrukcja wzmacniacza z autorskimi tranzystorami Denon
wsparcie Dolby Atmos (aż do 7.1.6 lub 9.1.4), DTS:X i Auro-3D (aż do 13.1)
8x wysokiej wydajności przetworniki C/A stereo 192kHz/32bit przy 13.2
kanałach
Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume i DynamicEQ
4K/60 Hz, 4:4:4 rozdzielczość kolorystyczna, HDR, BT.2020, Dolby Vision i
HLG
8 HDMI wejść (1 z przodu) z pełnym wsparciem HDCP 2.2 i 3 HDMI wyjścia
HEOS bezprzewodowej technologii streamingu audio i aplikacja HEOS
AirPlay, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Network
Audio Streaming
wsparcie dla plików wysokiej rozdzielczości DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC i
WAV
zaawansowane opcje multiroom; 15.2 kan. przedwzmacniacz; RS232 control
waga netto: 23,30 kg
wymiary produktu: 434 x 195 x 482 mm

11 995 zł

AVC-X6500H

CENA DETALICZNA

9 752,03 zł

Wzmacniacz AV 11.2

CENA DETALICZNA NETTO

Wywodzący się z nagrodzonego przez EISA flagowego modelu AVC-X8500H,
AVC-X6500H to najwyższej klasy 11.2 kanałowy amplituner AV, oferujący
legendarną jakość dźwięku Denon dzięki 11 kanałom wzmacniacza po 140 W
każdy, w połączeniu z najnowocześniejszymi funkcjonalnościami sterowania
głosowego wspomaganymi przez sztuczną inteligencję.
Kompatybilność z Amazon Alexa* oraz Apple AirPlay 2 otwiera użytkownikom
różne drogi do sterowania amplitunerem AVC-X6500H za pomocą poleceń
głosowych, za pomocą aplikacji lub pilota.
Technologia AirPlay 2 umożliwia odtwarzanie ulubionych utworów z urządzenia
Apple na urządzeniach obsługujących standard AirPlay 2 w całym domu, a
odtwarzana muzyka pozostaje w doskonałej synchronizacji. Jeśli posiadasz
więcej niż jedno kompatybilne urządzenie, możesz nawet odtwarzać różne
utwory w różnych pokojach.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035065877

11.2 kanałowy amplituner AV o mocy 140 W na kanał
dekodowanie Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X oraz Auro-3D
przetwarzanie IMAX Enhanced (przez aktualizację oprogramowania)
technologia Denon Advanced AL32 Multichannel Processing
8 wejść HDMI (w tym 1 z przodu)
3 wyjścia HDMI (2 główne + wyjście strefowe)
rozdzielczość 4K/60Hz full-rate pass-through, HDR, Dolby Vision, HLG, ARC
oraz eARC
automatyczna kalibracja akustyki pomieszczenia Audyssey MultEQ XT32
wraz z LFC, Sub EQ, Dynamic Volume oraz Dynamic EQ
opcjonalna aplikacja Audyssey MultiEQ do precyzyjnego dostrajania dźwięku
sterowanie głosowe Amazon Alexa*
technologia streamingu AirPlay 2, sterowanie głosowe Siri
wbudowane moduły Wi-Fi oraz Bluetooth dla zapewnienia wszechstronności
streamingu
bezprzewodowa technologia HEOS multi room
obsługa formatów wysokiej rozdzielczości DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC
oraz WAV
inteligentne zdalne zarządzanie – obsługa Ihiji Invision oraz Domotz Pro
waga netto: 14,60 kg
wymiary produktu: 434 x 167 x 379 mm
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6 495 zł

AVR-X4500H

CENA DETALICZNA

5 280,49 zł

Amplituner sieciowy 9.2 HD

CENA DETALICZNA NETTO

Model AVR-X4500H to 9.2 kanałowy amplituner AV klasy premium,
zapewniający legendarną jakość dźwięku Denon dzięki dziewięciu kanałom o
mocy 200 W każdy, które oferują krystalicznie czyste brzmienie dzięki
zaawansowanemu przetwarzaniu Advanced AL32 Multichannel.
Ta potężna technologia obsługuje trójwymiarowe formaty dźwięku takie jak
Dolby Atmos, DTS: X, DTS Virtual: X oraz Auro 3D, zapewniając niesamowitą
głębię efektów kina domowego. Amplitunery oferują również pełną
kompatybilność z 4K, Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid
Log-Gamma), ARC (kanał zwrotny audio) oraz eARC (ulepszony kanał zwrotny
audio).
Zastosowanie zaawansowanej sekcji wideo gwarantuje uzyskanie najlepszego
możliwego obrazu, bez względu na źródło, dzięki technologii Advanced Video
Processing z konwersją sygnału analogowego na HDMI. Oznacza to, że sygnał
wideo można przeskalować do rozdzielczości 1080p Full HD lub 4K Ultra HD (60
/ 50Hz).

EAN: 4951035065921
EAN: 4951035065914

• 9.2 kanałowy amplituner AV o mocy 200 W na kanał
• dekodowanie Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS:X,
Auro-3D
• Denon Advanced AL32 Multichannel Processing
• 8 wejść HDMI (tym jedno z przodu)
• 3 wyjścia HDMI (2 główne + wyjście strefowe)
• pełna rozdzielczość 4K/60Hz, HDR, Dolby Vision, HLG, ARC oraz eARC
• automatyczna kalibracja i optymalizacja akustyczna pomieszczenia Audyssey
MultEQ XT32 oraz LFC, Sub EQ, Dynamic Volume i Dynamic EQ
• zaawansowane przetwarzanie wideo z konwersją sygnału analogowego na
HDMI, skalowanie rozdzielczości do 1080p i 4K Ultra HD (60 / 50Hz)
• sterowanie głosowe Amazon Alexa
• wbudowana bezprzewodowa technologia HEOS multi room
• Wi-Fi, AirPlay 2 oraz Bluetooth dla wygodnego streamingu muzyki
• wejście gramofonowe Phono
• automatyczny tryb ECO
• kompatybilność z Crestron Connected
• inteligentne zdalne zarządzanie – obsługa Ihiji oraz Domotz
• w pełni metalowa obudowa z przednią klapką
• dwuliniowy wyświetlacz
waga netto: 13,50 kg
wymiary produktu: 434 x 167 x 389 mm

3 995 zł

AVR-X3500H

CENA DETALICZNA

3 247,97 zł

Amplituner sieciowy 7.2 HD

CENA DETALICZNA NETTO

Model AVR-X3500H to 7.2 kanałowy amplituner AV klasy premium,
zapewniający legendarną jakość dźwięku Denon dzięki dziewięciu kanałom o
mocy 180 W każdy, które oferują krystalicznie czyste brzmienie dzięki
zaawansowanemu przetwarzaniu Advanced AL32 Multichannel.
Ta potężna technologia obsługuje trójwymiarowe formaty dźwięku takie jak
Dolby Atmos, DTS: X, DTS Virtual: X oraz Auro 3D, zapewniając niesamowitą
głębię efektów kina domowego. Amplitunery oferują również pełną
kompatybilność z 4K, Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid
Log-Gamma), ARC (kanał zwrotny audio) oraz eARC (ulepszony kanał zwrotny
audio).
Zastosowanie zaawansowanej sekcji wideo gwarantuje uzyskanie najlepszego
możliwego obrazu, bez względu na źródło, dzięki technologii Advanced Video
Processing z konwersją sygnału analogowego na HDMI. Oznacza to, że sygnał
wideo można przeskalować do rozdzielczości 1080p Full HD lub 4K Ultra HD (60
/ 50Hz).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035065952

7.2 kanałowy amplituner AV o mocy 180 W na kanał
dekodowanie Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS:X
8 wejść HDMI (tym jedno z przodu)
3 wyjścia HDMI (2 główne + wyjście strefowe)
pełna rozdzielczość 4K/60Hz, HDR, Dolby Vision, HLG, ARC oraz eARC
automatyczna kalibracja i optymalizacja akustyczna pomieszczenia Audyssey
MultEQ XT32 oraz LFC, Sub EQ, Dynamic Volume i Dynamic EQ
wbudowana bezprzewodowa technologia HEOS multi room
zaawansowane przetwarzanie wideo z konwersją sygnału analogowego na
HDMI, skalowanie rozdzielczości do 1080p i 4K Ultra HD (60 / 50Hz)
sterowanie głosowe Amazon Alexa
Wi-Fi, AirPlay 2 oraz Bluetooth dla wygodnego streamingu muzyki
wejście gramofonowe Phono
automatyczny tryb ECO
kompatybilność z Crestron Connected
inteligentne zdalne zarządzanie – obsługa Ihiji oraz Domotz
waga netto: 10,80 kg
wymiary produktu: 434 x 167 x 389 mm
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2 795 zł

AVR-X2500H

CENA DETALICZNA

2 272,36 zł

Amplituner z Alexa, AirPlay i HEOS

CENA DETALICZNA NETTO

Denon®, jeden z wiodących światowych producentów wysokiej jakości
produktów do rozrywki domowej, z przyjemnością prezentuje dwa nowe
modele wchodzące w skład renomowanej serii amplitunerów AV serii X.
Wysokiej klasy modele AVR-X2500H oraz AVR-X1500H łączą w sobie
legendarną jakość dźwięku Denon z zestawem najbardziej nowoczesnych
funkcjonalności.
Uwagę zwraca możliwość kontroli głosowej Amazon Alexa, dekodowanie
formatów Dolby Atmos, DTS:X oraz DTS Virtual:X, a także pełna
kompatybilność z bezprzewodową siecią domową dzięki zastosowaniu
technologii HEOS, w tym streaming muzyki poprzez AirPlay oraz Bluetooth.
Zaprojektowane z myślą o wymagających klientach, nowe amplitunery serii X
wyposażone zostały w system akustycznego pomiaru i kalibracji Audyssey
MultEQ XT zapewniający idealne dopasowanie brzmienia do indywidualnej
charakterystyki pomieszczenia odsłuchowego. Za pomocą dostarczonego
mikrofonu system dokładnie analizuje sygnał wyjściowy głośników, aby
zoptymalizować parametry każdego kanału.
Czerpiąc z ponad 100 letniego doświadczenia firmy Denon w branży audio,
model AVR-X2500H wyposażony został w wysokiej jakości wzmacniacze
wysokoprądowe zbudowane ze starannie dobranych komponentów.
Zastosowano je we wszystkich siedmiu kanałach dostarczając 150 W
dynamicznego dźwięku Denon dla każdego głośnika. Konfiguracja 7.2 kanałowa
umożliwia równoczesne podłączenie do dwóch subwooferów.
95 W na kanał (8-ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2 kanały); 150 W na kanał (6
ohms, 1% 1 kanał)

EAN: 4951035065174

• wbudowana bezprzewodowa technologia dźwięku HEOS multi room
• wiodący w swojej klasie asystent konfiguracji Denon oraz graficzny interfejs
użytkownika
• streaming muzyki z popularnych serwisów internetowych jak Spotify®,
Amazon Music, Deezer, Tidal i innych poprzez darmową aplikację HEOS
• bezprzewodowy streaming muzyki przez Bluetooth oraz AirPlay
• konwertery cyfrowo analogowe 32-bit/192kHz AKM DAC (AKM4458VN) na
wszystkich kanałach
• streaming przez sieć oraz obsługa plików wysokiej rozdzielczości przez port
USB, w tym ALAC, FLAC, WAV (do 24-bitów / 192 kHz) oraz DSD 2.8MHz i
5.6MHz
• automatyczna konfiguracja i optymalizacja akustyki pomieszczenia dzięki
Audyssey MultEQ XT za pomocą dołączonego mikrofonu i podstawy
• Audyssey Dynamic EQ oraz Dynamic Volume zapewnia doskonały dźwięk na
każdym poziomie głośności
waga netto: 9,40 kg
wymiary produktu: 434 x 167 x 339 mm

2 195 zł

AVR-X1500H

CENA DETALICZNA

1 784,55 zł

Amplituner sieciowy 7.2 HD

CENA DETALICZNA NETTO

Denon®, jeden z wiodących światowych producentów wysokiej jakości
produktów do rozrywki domowej, z przyjemnością prezentuje dwa nowe
modele wchodzące w skład renomowanej serii amplitunerów AV serii X.
Wysokiej klasy modele AVR-X2500H oraz AVR-X1500H łączą w sobie
legendarną jakość dźwięku Denon z zestawem najbardziej nowoczesnych
funkcjonalności.
Uwagę zwraca możliwość kontroli głosowej Amazon Alexa, dekodowanie
formatów Dolby Atmos, DTS:X oraz DTS Virtual:X, a także pełna
kompatybilność z bezprzewodową siecią domową dzięki zastosowaniu
technologii HEOS, w tym streaming muzyki poprzez AirPlay oraz Bluetooth.

EAN: 4951035065099

• 80 W na kanał (8-ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2 kanały); 145 W na kanał (6
ohms, 1% 1 kanał)
• wbudowana bezprzewodowa technologia dźwięku HEOS multi room
• wiodący w swojej klasie asystent konfiguracji Denon oraz graficzny interfejs
użytkownika
• streaming muzyki z popularnych serwisów internetowych jak Spotify®,
Amazon Music, Deezer, Tidal i innych poprzez darmową aplikację HEOS
• bezprzewodowy streaming muzyki przez Bluetooth oraz AirPlay
• konwertery cyfrowo analogowe 32-bit/192kHz AKM DAC (AKM4458VN) na
wszystkich
kanałach
• streaming przez sieć oraz obsługa plików wysokiej rozdzielczości przez port
USB, w tym ALAC, FLAC, WAV (do 24-bitów / 192 kHz) oraz DSD 2.8MHz i
5.6MHz
• automatyczna konfiguracja i optymalizacja akustyki pomieszczenia dzięki
Audyssey MultEQ XT za pomocą dołączonego mikrofonu i podstawy
• Audyssey Dynamic EQ oraz Dynamic Volume zapewnia doskonały dźwięk na
każdym poziomie głośności
waga netto: 8,50 kg
wymiary produktu: 434 x 151 x 339 mm
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1 495 zł

AVR-X550BT

CENA DETALICZNA

1 215,45 zł

Amplituner kina domowego 5.2 HD

CENA DETALICZNA NETTO

Dostarczając słynne, wiodące w swojej klasie, doskonałe możliwości audio, a
także cały szereg zaawansowanych funkcji, nie rujnując przy tym budżetu
domowego, AVR-X550BT stanowi idealny pierwszy krok dla entuzjastów
systemów kina domowego.
Model AVR-X550BT oferuje pełną kompatybilność z 4K, Dolby Vision, HDR
(High Dynamic Range), HLG (Hybrid Log-Gamma), ARC (Audio Return Channel)
jak i bezprzewodową transmisję audio poprzez Bluetooth oraz wiele innych,
wspaniałych funkcji. Wszystko to jest dostępne przy pomocy pojedynczego
połączenia amplitunera kablem HDMI do telewizora.
Pomimo tej imponującej ilości wbudowanych funkcjonalności, zapewniających
obsługę technologii dostępnych w przyszłości, model ten jest imponująco
prosty w instalacji, konfiguracji i obsłudze. Jest to możliwe za pośrednictwem
wiodącego w klasie przewodnika Setup Assistant oraz autorskiego, graficznego
interfejsu użytkownika firmy Denon. Dodatkowo, model AVR-X550BT posiada w
zestawie dodatkowy mikrofon, który pozwala użytkownikowi skalibrować
amplituner do indywidualnej charakterystyki pomieszczeń odsłuchowych w celu
uzyskania najlepszej jakości dźwięku. Co więcej, dedykowana aplikacja 500
Series pozwala sterować amplitunerem AVR-X550BT ze smartfona.

EAN: 4951035065112

•
•
•
•
•
•
•
•

5.2 kanałowy amplituner AV o mocy 130W na kanał
4K/60 Hz full-rate pass-through, HDR, HLG, ARC oraz HDMI CEC
5 wejść HDMI z pełną obsługą HDCP 2.2 (na 3 wejściach)
streaming muzyki przez Bluetooth
dekodowanie Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio
przewodnik Setup Assistant
automatyczna kalibracja głośników dzięki dołączonemu mikrofonowi
odtwarzanie MP3, WMA, FLAC oraz plików MPEG-4/AAC poprzez przedni port
USB
• Dolby Vision
• aplikacja Denon 500 Series
• inteligentny tryb ECO
waga netto: 7,50 kg
wymiary produktu: 434 x 151 x 319 mm

1 395 zł

AVR-X250BT

CENA DETALICZNA

1 134,15 zł

Amplituner kina domowego 5.1 HD

CENA DETALICZNA NETTO

Dostarczając słynne, wiodące w swojej klasie, doskonałe możliwości audio, a
także cały szereg zaawansowanych funkcji, nie rujnując przy tym budżetu
domowego, AVR-X550BT i AVR-X250BT stanowią idealny pierwszy krok dla
entuzjastów systemów kina domowego.
Pomimo tej imponującej ilości wbudowanych funkcjonalności, zapewniających
obsługę technologii dostępnych w przyszłości, model ten jest imponująco
prosty w instalacji, konfiguracji i obsłudze. Jest to możliwe za pośrednictwem
wiodącego w klasie przewodnika Setup Assistant oraz autorskiego, graficznego
interfejsu użytkownika firmy Denon.
Amplituner dostarcza moc wyjściową na poziomie 130W, uzyskaną dzięki
zastosowaniu wysokoprądowych wzmacniaczy mocy zbudowanych ze starannie
dobranych komponentów, indywidualnie dla każdego z pięciu kanałów, dzięki
czemu amplituner może zaoferować więcej mocy, aby zagwarantować
najwyższej jakości brzmienie kina domowego. W międzyczasie, dekodowanie
Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio zapewnia potężny dźwięk z formatów
audio o wysokiej rozdzielczości. To rozwiązanie stworzono dla miłośników
audio, którzy wymagają jeszcze większej mocy w zakresie niskich
częstotliwości.
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035065136

5.1 kanałowy amplituner AV o mocy 130W na kanał
4K/60 Hz full-rate pass-through, HDR, HLG, ARC oraz HDMI CEC
5 wejść HDMI z pełną obsługą HDCP 2.2 (na 3 wejściach)
streaming muzyki przez Bluetooth
dekodowanie Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio
przewodnik Setup Assistant
inteligentny tryb ECO
waga netto: 7,50 kg
wymiary produktu: 434 x 151 x 319 mm
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TRANSPORT BLU-RAY
2 695 zł

DBT-3313UD

CENA DETALICZNA

2 191,06 zł

Uniwersalny transport płyt

CENA DETALICZNA NETTO

• uniwersalny transport Blu-ray Disc, odtwarzający także DVD, CD, Super
Audio CD i DVD-Audio
• w pełni ekranowany mechanizm SVH
• dwa wyjścia HDMI oraz tryb Pure Direct
• szybkie ładowanie płyty i odtwarzanie
• konstrukcja składająca się z 4 niezależnych bloków, dla wiernego
odtwarzania sygnałów audio i wideo
• nowy DENON Link HD dla transmisji audio z małym jitter – z kompatybilnymi
amplitunerami
• bezwentylatorowy konstrukcja dla cichej pracy
• solidna rama konstrukcyjna z dwuwarstwową płytą górną i dolną
• wysokiej jakości układ obróbki obrazu Denon, potrafiący poprawić jakość
wideo z dowolnego źródła
• wsparcie strumieniowego przesyłu w sieci DLNA (audio / video / foto)
• kontrola poprzez aplikację Denon Remote App w połączeniu a amplitunerami
Denon serii 13"
• obsługa usługi video on demand * Netflix
• wsparcie dla DivX Plus HD
• aluminiowy panel przedni
• przewód HDMI w zestawie
• dostępny w kolorze Premium Silver i czarnym

EAN: 4582116367568
EAN: 4582116367544

waga netto: 6,90 kg
wymiary produktu: 434 x 108 x 295 mm

1 699 zł

DN-500BD MKII

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

Profesjonalny odtwarzacz Blu-Ray
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

odtwarza płyty Blu-ray, DVD, CD oraz pliki z nośników SD/USB
obsługiwane formaty płyt Blu-Ray: BD25, BD50, BD-RE, BD-ROM i BD-R
obsługiwane formaty DVD: DVD, DVD+R, DVD+RW i DVD-RW
obsługiwane formaty płyt audio: CD, CD-R, CD-RW, DTS Music Disc (DTS
Audio CD, 5.1), HDCD, Super Video CD (SVCD) i Video CD (VCD)
obsługiwane formaty plików wideo, audio i zdjęć na SD/USB: .3gp, .asf, .avi,
.dat, .divx, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .m2ts, .ogm, .rmvb, .tp , .ts, .srt, .assa,
.siem, .srt, .ssa, .sub, .ape, .flac, .m4a (AAC), .mp3, .wav, .gif, .jpg .png
systemy plików USB/SD: FAT16, FAT32, NTFS
dyskretne wyjście analogowe audio 7.1
wyjście audio XLR
możliwość sterowania RS-232C i IP
przycisk Power-on Play eliminuje dodatkowe kroki i zapewnia uproszczony,
bardzo szybki start
blokada panelu i funkcje zdalnego blokowania podczerwieni zapobiegają
niepożądanemu lub przypadkowemu działaniu
ulepszony, czytelny wyświetlacz OLED
tryb ukrywania OSD (On Screen Display) eliminuje niepożądane elementy
menu i ikony na ekranie
elementy sterujące transportem umieszczone na panelu przednim
tryb powtarzania oferuje nieprzerwaną pętlę odtwarzania
wysokość tylko 1RU

EAN: 0694318023273

waga netto: 2,70 kg
wymiary produktu: 483 x 273 x 44 mm
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HI-FI - NETWORK / DAC
2 195 zł

DNP-800NE

CENA DETALICZNA

1 784,55 zł

Sieciowy odtwarzacz audio

CENA DETALICZNA NETTO

Otwierając Twój system audio na świat streamingu cyfrowej muzyki online,
odtwarzacz sieciowy DNP-800NE może obsługiwać zarówno pliki
przechowywane w sieci lokalnej jak i streamować muzykę z serwisów online
takich jak Spotify, Amazon Music, Napster, SoundCloud, Deezer, Tidal, radio
internetowe TuneIn i innych. Możesz także słuchać muzyki bezprzewodowo,
bezpośrednio z urządzeń przenośnych za pośrednictwem Bluetooth lub AirPlay
2.

EAN: 4951035065778
EAN: 4951035065785

• nowo zaprojektowana seria zapewniająca technologie oraz jakość dźwięku
flagowych modeli firmy Denon w przystępnej cenie
• odtwarzacz sieciowy obsługujący streaming w częstotliwości do 192 kHz / 24
bit oraz DSD 2.8 / 5,6 MHz, oferujący dostęp do szerokiej gamy serwisów
muzycznych online, w tym radia Amazon Music, Deezer, Spotify, Tidal,
TuneIn i innych. Wbudowany moduł AirPlay 2 oraz Bluetooth. Technologia
HEOS dla bezprzewodowego audio multi room wraz z innymi urządzeniami
obsługującymi HEOS; sterowanie głosowe Amazon Alexa
• dedykowane wyjścia analogowe o stałym i zmiennym poziomie dla
podłączenia wzmacniaczy mocy / aktywnych głośników
• technologia Advanced AL32 Processing Plus zapewnia płynny, bardzo
szczegółowy dźwięk zarówno z płyt CD jak i z formatów audio wysokiej
rozdzielczości
• konstrukcja antywibracyjna zapewniająca minimalne zniekształcenia oraz
maksymalną
rozdzielczość dźwięku
• kontrola przez aplikację modeli DCD-800NE / PMA-800NE poprzez DNP800NE i aplikację HEOS lub zdalna kontrola wszystkich trzech komponentów
za pośrednictwem dostarczonych pilotów
• dostępne w kolorze czarnym lub srebrnym premium
waga netto: 3,90 kg
wymiary produktu: 434 x 312 x 107 mm

HI-FI - ODTWARZACZE CD
8 995 zł

DCD-2500NE

CENA DETALICZNA

7 313,01 zł

Odtwarzacz płyt CD/SACD

CENA DETALICZNA NETTO

Jako perfekcyjny kompan, DCD-2500NE skupia się na uzyskiwaniu esencji tego,
co może zapewnić odtwarzacz płyt: ultrawysokiej precyzji odczytu płyty i
wysokiej jakości sygnału audio przesyłanego do wzmacniacza. W celu jego
uzyskania, inżynierowie Denon zastosowali unikalne technologie oraz
rozwiązania dla usztywnienia konstrukcji i redukcji drgań, największego wroga
odtwarzaczy płyt. Przykładowo, wybrali oni wzorcowej klasy mechanizm napędu
Advanced S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) z najnowszym układem odczytu.
Ścieżka sygnałowa została skrócona do absolutnego minimum, a obwody
zostały zminiaturyzowane dla uniknięcia nadmiernego prądu, a także
pojawiania się szumów. Różne części mechanizmu zostały wykonane z różnych
materiałów, precyzyjnie dobranych dla poprawy odczytu płyty oraz
przetwarzania danych. Zastosowane kompleksowe podejście do jakości
uwzględnia konstrukcję Direct Mechanical Ground z transformatorami mocy –
będącymi jednym ze źródeł wibracji – umieszczonymi przy nóżkach DCD-2500,
gdzie szkodliwe wibracje są bezpośrednio przenoszone na podłoże, co
zapobiega ich oddziaływaniu na sąsiednie obwody. Dodatkowo, umieszczając
mechanizm napędu – element o największej masie – nisko, w środku obudowy,
nisko położony środek ciężkości efektywnie absorbuje wibracje wewnętrzne
powodowane przez obracającą się płytę, a także chroni mechanizm przed
wibracjami zewnętrznymi.

EAN: 4951035056981

• zaawansowane przetwarzanie AL32 + Ultra precyzyjny konwerter C/A 192
kHz / 32-bit
• konwerter C/A o konstrukcji z zegarem głównym, ograniczającej fluktuacje i
szumy
• konstrukcja Direct Mechanical Ground minimalizująca niepożądane drgania
• dokładnie przemyślana konstrukcja o minimalnej długości ścieżki sygnału i
dobór części Hi-Fi, zapewniających zachowanie wysokiej czystości dźwięku
• oryginalny mechanizm napędu, serce cyfrowej technologii odtwarzania płyt
firmy Denon z zaawansowanym mechanizmem ładowania S.V.H.
• odtwarzanie płyt CD, Super Audio CD, plików DSD (2.8 MHz / 5.6 MHz) oraz
PCM z próbkowaniem do 192 kHz / 24 bit zapisanych na płytach DVD R/RW
• podwójny transformator dla niezależnego zasilania obwodów cyfrowych i
analogowych
• tryb Pure Direct
• wyjścia cyfrowe optyczne, cyfrowe koncentryczne oraz analogowe
• dostępny w kolorze srebrnym Premium
waga netto: 13,70 kg
wymiary produktu: 434 x 138 x 335 mm
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4 495 zł

DCD-1600NE

CENA DETALICZNA

3 654,47 zł

Odtwarzacz płyt CD/SACD

CENA DETALICZNA NETTO

Denon tworzy odtwarzacze płyt, praktycznie od początku istnienia CD, a jego
nowy DCD-1600NE został zaprojektowany bazując na całym tym
doświadczeniu, aby zagwarantować najlepszy odsłuch zarówno płyt CD jak i
Super Audio CD. Dodatkowo może także odtwarzać wysokiej rozdzielczości pliki
DSD i PCM. Używa do tego opatentowanego przez firmę Denon mechanizmu
S.V.H., stworzonego w celu tłumienia drgań w celu odczytania zapisu płyty ze
szczególną dokładnością i zbudowany w oparciu o technologię Direct
Mechanical Ground Construction dla jeszcze większej stabilności i eliminacji
mechanicznych zakłóceń.
Oprócz płyt CD i Super Audio CD, DCD-1600NE odtworzy pliki DSD2.8MHz oraz
5.6MHz, a w przypadku plików PCM z płyt DVD-R/RW aż do 192kHz/24bit.
Korzysta z technologii Advanced AL32 Processing, z ultra precyzyjnej
(192kHz/32bit) konwersji sygnału cyfrowego na analogowy, oraz z
opatentowanej konstrukcji DAC Master Clock Circuit. Także z
przekonstruowanym zasilaczem oraz innymi poprawkami, dzięki którym
dostarczany przez niego dźwięk będzie tak podobny do oryginalnego brzmienia
ze studia nagraniowego, jak to tylko jest możliwe.

EAN: 4951035057070
EAN: 4951035058619

• zaawansowane przetwarzanie AL32 i ultra pracyzyjny konwerter
192kHz/32bit C/A
• konstrukcja z zegarem DAC Master Clock Circuit
• konstrukcja Direct Mechanical Ground
• starannie opracowana konstrukcja, minimalne długości ścieżek sygnałowych
i wyselekcjonowane części Hi-Fi
• autorski mechanism napędowy Denon’a z ładowaniem S.V.H.
• odtwarzanie płyt CD oraz Super Audio CD; plików DSD (2.8 MHz / 5.6 MHz)
oraz plików PCM do 192 kHz / 24 bits nagranych na DVD R/RW
• oddzielne zasilanie dla ścieżki analogowej i cyfrowej
• Pure Direct Mode
• dostępny w kolorach Premium Silver i Black
waga netto: 8,20 kg
wymiary produktu: 434 x 135 x 329 mm

1 295 zł

DCD-720AE

CENA DETALICZNA

1 052,85 zł

Odtwarzacz płyt CD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

przetwornik C/A 32-bit 192 kHz o wysokiej precyzji
oryginalne rozwiązanie przetwarzania sygnału - Denon AL32 Processing
konstrukcja DAC-Master Clock
odtwarzanie CD-R/CD-RW (MP3, WMA)
port USB port do odtwarzania z pamięci USB i bezpośredniego odtwarzania z
iPoda / iPhona
całkowicie odporna na wibracje konstrukcja - Direct Mechanical Ground
Construction
oryginalny mechanizm napędowy Denona z centralnie umieszczoną szufladą
starannie zaprojektowana konstrukcja dla zapewnienia czystości sygnału
audio
konstrukcja uwzgledniająca minimalną ścieżkę sygnału
drobiazgowo dobrane komponenty elektroniczne dla zapewnienia wysokiej
jakości dźwięku
2-liniowy, jasny wyświetlacz
funkcja “Folder Mode” służąca do odtwarzania wyłącznie plików zapisanych
w konkretnych folderach
aluminiowy panel przedni, dla podniesienia walorów estetycznych
komponentu audio
dostępny w kolorze Premium Silver i czarnym

EAN: 4582116367766
EAN: 4582116367742

waga netto: 4,20 kg
wymiary produktu: 434 x 107 x 279 mm
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1 695 zł

DCD-800NE

CENA DETALICZNA

1 378,05 zł

Odtwarzacz płyt CD

CENA DETALICZNA NETTO

Odtwarzacz CD DCD-800NE został zaprojektowany tak, aby jak najlepiej
obsługiwać zarówno muzykę z płyt CD, jak i dźwięk wysokiej rozdzielczości,
dzięki tej samej technologii Denon Advanced AL32 Processing Plus
zastosowanej w odtwarzaczu sieciowym DNP-800NE. Wejście USB umożliwia
podłączenie urządzeń pamięci masowej, z których można bezpośrednio
odtwarzać muzykę w wysokiej rozdzielczości 192 kHz / 24 bitów oraz DSD 2,8 /
5,6 MHz.

EAN: 4951035065693
EAN: 4951035065723

• nowo zaprojektowana seria zapewniająca technologie oraz jakość dźwięku
flagowych modeli firmy Denon w przystępnej cenie
• dedykowane wyjścia analogowe o stałym i zmiennym poziomie dla
podłączenia wzmacniaczy mocy / aktywnych głośników
• odtwarzacz CD z wejściem USB typu A umożliwia odtwarzanie treści z
częstotliwością do 192 kHz / 24 bit oraz DSD 2,8 / 5,6 MHz
• technologia Advanced AL32 Processing Plus zapewnia płynny, bardzo
szczegółowy dźwięk zarówno z płyt CD jak i z formatów audio wysokiej
rozdzielczości
• konstrukcja antywibracyjna zapewniająca minimalne zniekształcenia oraz
maksymalną
rozdzielczość dźwięku
• kontrola przez aplikację modeli DCD-800NE / PMA-800NE poprzez DNP800NE i aplikację HEOS lub zdalna kontrola wszystkich trzech komponentów
za pośrednictwem dostarczonych pilotów
• dostępne w kolorze czarnym lub srebrnym premium
waga netto: 4,30 kg
wymiary produktu: 434 x 107 x 273 mm

895 zł

DCD-520AE

CENA DETALICZNA

727,64 zł

Odtwarzacz płyt CD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

przetwornik C/A, 32-bit 192 kHz D/A o wysokiej precyzji
konstrukcja DAC-Master Clock
odtwarzanie CD-R/CD-RW (MP3, WMA)
w pełni odporna na wibracje konstrukcja obudowy Direct Mechanical Ground
Firmowy mechanizm Denon z centralnie umieszczoną szufladą
starannnie zaprojektowana konstrukcja zapewniająca zachowanie czystości
sygnału audio
minimalna ścieżka sygnału
drobiazgowo dobrane komponenty elektroniczne zapewniające wysoką
jakość dźwięku
tryb odtwarzania Folder Mode, dla odtwarzania wyłącznie plików zapisanych
w wybranym w folderze
aluminiowy przedni panel podnoszący atrakcyjność wyglądu urządzeń
dostępny w kolorze Premium Silver i czarnym

EAN: 4582116367681
EAN: 4582116367674

waga netto: 4,00 kg
wymiary produktu: 434 x 107 x 279 mm

DCD-100
Odtwarzacz płyt CD
Denon stworzył transport DCD-50, aby był partnerem dla wzmacniacza PMA-50
i te same założenia towarzyszą nowym wzmacniaczom PMA-30 oraz PMA-60.
Teraz jednak pojawił się również odtwarzacz DCD-100, który został stworzony
jako kompan dla wzmacniacza sieciowego DRA-100. Wraz z koaksjalnym jak i
bezpośrednim wyjściem cyfrowym pozwala również na połączenie z innymi
wzmacniaczami. Tak jak DCD-50, oferuje system zdalnego sterowania
pozwalający na kontrolowanie wszystkich komponentów z rodziny Design
Series. Odtwarzacz CD jest typu slot-in i poza odtwarzaniem klasycznych płyt
CD pozwala również na odczyt płyt z zapisem w formatach MP3 I WMA.

2 495 zł
CENA DETALICZNA

2 028,46 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035061275

• wysokiej jakości odtwarzacz CD z serii Design
• mechanizm CD typu Slot-in, obsługuje płyty CD audio i MP3/WMA
• wysokiej jakości podzespoły audio i przetwornik cyfrowo-analogowy 32
bit/192 kHz
• łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• automatyczne czuwanie i pobór mocy w stanie gotowości 0,1 W
waga netto: 4,20 kg
wymiary produktu: 280 x 71 x 305 mm
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HI-FI - WZMACNIACZE
10 995 zł

PMA-2500NE

CENA DETALICZNA

Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny z końcówkami mocy
Ultra High Current
Denon jest jedną z niewielu firm audio kontynuujących rozwój rozwiązań HiFi,
gromadzących, udoskonalających i wprowadzających na rynek technologie
audio HiFi. Seria 2500NE, zaprojektowana dla dzisiejszych czasów została
opracowana przez weteranów akustyki, jak i utalentowanych młodych
inżynierów, którzy połączyli technologie Denon oraz doświadczenie uzyskane i
kultywowane przez wiele dekad. Możliwości PMA-2500NE wychodzą daleko
poza wcześniejszą serię PMA-2000, z jej rygorystyczną filozofią projektowania
obwodów „Simple & Straight”, zapewniającą czysty i niezmieniony dźwięk
audio. Najwyższa jakość konstrukcji, unikalne technologie Denon i najnowsze
rozwiązania połączeń powodują, że PMA-2500NE jest prawdziwym arcydziełem
technologii dźwięku.

8 939,02 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035057865

• moc wyjściowa 2 x 160 W (4 Ω)
• zaawansowany Ultra Wysokoprądowy (UHC)-MOS wzmacniacz mocy z
obwodami Single Push-Pull i nowymi barierowymi diodami Schottky.
• zegar nadrzędny konwertera C/A
• wejście USA-B dla wysokiej rozdzielczości audio 384 kHz / 32 bit i 11.2 MHz
DSD
• izolator cyfrowy eliminujący wysokiej częstotliwości szumy komputerowe na
USB-B
• niskoszumowy wyświetlacz OLED, wskazujący informacje o źródle i
częstotliwości próbkowania
• tryb analogowy zapewniający czyste odtwarzanie przy wyłączonych
cyfrowych obwodach audio i wyświetlaczu
• zaawansowane przetwarzanie AL32 Plus
• konstrukcja Direct Mechanical Ground minimalizująca niepożądane drgania
• konstrukcja obudowy z 6 niezależnymi blokami, co eliminuje szumy
• podwójne transformatory w układzie przeciwdziałającym upływom
• transformator główny z niezależnym zasilaniem dla obwodów analogowych i
cyfrowych
• szeroki zakres dynamiki z obsługą źródeł audio o wysokiej rozdzielczości
• wysokiej klasy regulacja głośności zapewniająca precyzję ustawień
• 2 wejścia cyfrowe optyczne i 2 cyfrowe koncentryczne
• wysokiej jakości korektor wzmacniacza Phono dla wkładek MM i MC
waga netto: 25,00 kg
wymiary produktu: 434 x 182 x 431 mm

5 995 zł

PMA-1600NE

CENA DETALICZNA

Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny z końcówkami mocy
Ultra High Current
Niektóre firmy konkurencyjne odkrywają audio hi-fi na nowo, jednak my w
Denonie możemy śmiało powiedzieć, że nigdy od niego nie odeszliśmy: od
momentu kiedy firma powstała, jeszcze we wczesnych latach XX wieku
tworzyliśmy, rozwijaliśmy i rozszerzaliśmy technologię niezbędną do
sprowadzenia jak najlepszego wrażenia muzycznego bezpośrednio do domów.
Nasza własna kombinacja doświadczenia inżynierów i młodych, utalentowanych
entuzjastów z głowami pełnymi innowacyjnych pomysłów spaja konstrukcję
naszego nowego wzmacniacza. PMA-1600NE skupia w sobie najczystszą ścieżkę
tworzenia układów analogowych wraz z najnowszym podejściem do tematu
cyfrowego dźwięku wysokiej rozdzielczości.

4 873,98 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035058657
EAN: 4951035058640

• moc 2 x 140 W (4 om)
• wzmacniacz mocy z zaawansowanymi układami Ultra High Current (UHC)MOS Single Push-Pull Circuit diodami Schottky’ego
• projekt DAC Master Clock
• tylne wejście USB-B
• izolator cyfrowy, eliminujący zniekształcenia wysokich częstotliwościach na
wejściu cyfrowym USB-B komputera
• wyświetlacz FL dla wskazania źródła oraz częstotliwości próbkowania
• analogowy AMP Mode, który wyłącza ścieżkę dźwięku cyfrowego i
wyświetlacz
• Advanced AL32 Processing Plus
• Direct Mechanical Ground Construction
• konsrukcja chassis z 6-ciu oddzielnych bloków
• główny transformator z oddzielnymi zasilaczami dla ścieżki cyfrowej i
analogowej
• 2 cyfrowe wejścia optyczne oraz 1 koncentryczne cyfrowe;
• wysoka wydajność MM & MC Phono Equalizer Amp
• dostępny w kolorach Premium Silver i Black
waga netto: 17,60 kg
wymiary produktu: 434 x 135 x 410 mm
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2 195 zł

PMA-800NE

CENA DETALICZNA

1 784,55 zł

Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny

CENA DETALICZNA NETTO

Wzmacniacz PMA-800NE bazuje na doświadczeniu zdobytym podczas prac
rozwojowych nad high endowym modelem PMA-2500NE firmy Denon, dzięki
czemu zapewnia wysoką jakość dźwięku w atrakcyjnej cenie. Przy mocy
wyjściowej 85 W na kanał (do 4 Ω) oraz dzięki sekcji wzmacniacza Denon
wykorzystującej technologię Advanced High Current (AHC), model ten
zapewnia wyjątkową jakość dźwięku, równoważąc wysoką moc oraz efektowną
dynamikę z subtelnymi detalami muzycznymi.

EAN: 4951035065655
EAN: 4951035065662

• nowo zaprojektowana seria zapewniająca technologie oraz jakość dźwięku
flagowych modeli firmy Denon w przystępnej cenie
• PMA-800NE: Wzmacniacz zintegrowany o mocy 85 W na kanał (4 Ohm) z
wysokiej jakości przedwzmacniaczem gramofonowym MM / MC, liniowymi
wejściami analogowymi oraz czterema wejściami cyfrowymi z obsługą 192
kHz / 24 bit
• dedykowane wyjścia analogowe o stałym i zmiennym poziomie dla
podłączenia wzmacniaczy mocy / aktywnych głośników
• konstrukcja antywibracyjna zapewniająca minimalne zniekształcenia oraz
maksymalną
rozdzielczość dźwięku
• kontrola przez aplikację modeli DCD-800NE / PMA-800NE poprzez DNP800NE i aplikację HEOS lub zdalna kontrola wszystkich trzech komponentów
za pośrednictwem dostarczonych pilotów
• dostępne w kolorze czarnym lub srebrnym premium
waga netto: 7,50 kg
wymiary produktu: 434 x 122 x 307 mm

995 zł

PMA-520AE

CENA DETALICZNA

808,94 zł

Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny

CENA DETALICZNA NETTO

• moc 70 W x 2 kanały (4 ohm)
• układ Advanced High Current (HC) Single-Push-Pull aby zrównoważyć moc i
muzykalność
• szeroki zakres dynamiki, dla źróddeł audio wysokiej jakości
• główny transformator z osobnymi stopniami zasilania dla obwodów
cyfrowego I analogowego
• tryb wyłączenia mikroprocesora dla wyższej jakości dźwięku
• sztywna konstrukcja przeciwdziałająca wibracjom Direct Mechanical Ground
• 1 para wysokiej jakości terminali głośnikowych
• wbudowany stopień gramofonowy (MM), dla podłączenia gramofonu
• wyjście słuchawkowe
• przyjazny środowisku dzieki niskiemu poborowi mocy, nizszemu niz 0,3 W w
trybie stand-by oraz zastosowaniu automatycznego wyłaczenia zasilania
• aluminiowy panel przedni

EAN: 4582116367667
EAN: 4582116367650

waga netto: 6,50 kg
wymiary produktu: 434 x 121 x 307 mm

3 995 zł

DRA-100

CENA DETALICZNA

3 247,97 zł

Sieciowy odtwarzacz audio

CENA DETALICZNA NETTO

Wyróżniający się elegancką, aluminiową obudową i dwukolorową obudową
DRA-100 posiada cyfrowy wzmacniacz o mocy 2x70W wyposażony w unikatową
technologię DDFA®, gwarantującą najwyższą jakość oferowanego dźwięku.
Zaletą tego układu wyjściowego jest dyskretna konstrukcja wzmacniacza
umożliwiająca przesyłanie sygnału o wyższym współczynniku sygnału do
szumów i niższym poziomie zakłóceń w porównaniu do konwencjonalnych
wzmacniaczy klasy D.

EAN: 4951035056585

• cyfrowy wzmacniacz mocy 70W z impedancją 4 om dla potężnego i
szczegółowego dźwięku
• wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth z parowaniem NFC
• zaawansowane przetwarzanie AL32 i Master Clock Design
• 2 optyczne i 1 koaksialne cyfrowe oraz 2 analogowe wejścia
• wbudowany AirPlay, obsługa radia internetowego i Spotify Connect (zgodnie
z dostępnością)
• port USB na przednim panelu dla podłączenia pamięci masowych i
bezpośredniego strumieniowania z zewnętrznych urządzeń
• obsługa plików audio w wysokiej rozdzielczości dzięki sieciowemu
strumieniowaniu (DLNA 1.5) i USB
• wysokiej klasy wyjście słuchawkowe z funkcją kontroli impedancji dla
zapewnienia kompatybilności z jak największą ilością słuchawek
• wyjście subwoofera
• Auto Standby i niskie zużycie prądu w trybie stand-by (0.3W)
waga netto: 4,80 kg
wymiary produktu: 280 x 104 x 337 mm
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2 495 zł

PMA-60

CENA DETALICZNA

2 028,46 zł

Wzmacniacz

CENA DETALICZNA NETTO

PMA-60 jest w pełni cyfrowym wzmacniaczem dostarczającym 50W mocy na
kanał, a wszystko dzięki najnowszej generacji technologii DDFA, oferującej
znacznie większą efektywność przy mniejszych zakłóceniach. Przetwarzanie
Advanced AL32 w połączeniu z precyzyjnym zegarem Master Clock Design
odpowiadają za precyzyjne przetwarzanie i wierność sygnałów cyfrowych oferując tym samym jakość znacznie przewyższając to co oferuje CD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035061251

wysokiej jakości dźwięk
wzmacniacz stereofoniczny 2x 50 W
idealnie dopasowany do odtwarzacza CD Denon DCD-50
wejście USB-B dla wysokiej rozdzielczości dźwięku z komputera
unikalny zaawansowane przetwarzanie Denon AL32
strumieniowanie Bluetooth® aptX® o jakości CD, niskiej latencji i
parowaniem NFC
cyfrowe wejścia optyczne/koaksjalne oraz analogowe
wyjście subwoofera do rozbudowy systemu
dedykowany obwód wzmacniacza słuchawkowego
poziome lub pionowe ustawienie z wyświetlaczem obrotowym
pilot zdalnego sterowania wysokiej jakości wykończenia
automatyczne czuwanie i niskie zużycie energii w stanie gotowości 0,2 W
waga netto: 2,70 kg
wymiary produktu: 200 x 86 x 240 mm

1 695 zł

PMA-30

CENA DETALICZNA

1 378,05 zł

Wzmacniacz

CENA DETALICZNA NETTO

PMA-30 jest urządzeniem znaczniej bardziej przystępnym cenowo, oferującym
moc wyjściową 2 x 40 W, jednak został pozbawiony możliwości podłączenia
poprzez port USB B i posiada nieco prostsze systemy przetwarzania sygnałów
cyfrowych. Oba modele mogą być używane zarówno w pozycji pionowej jak i
poziomej, a to dzięki wyświetlaczowi OLED który sam wykrywa swoje położenie
odwracając stosownie wyświetlane wskazania. Każdy z nich posiada również
wyjście subwoofera i wysokiej klasy pilot zdalnego sterowania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035061237

wysokiej jakości dźwięk
wzmacniacz stereofoniczny 2x 40 W
idealnie dopasowany do odtwarzacza CD Denon DCD-50
strumieniowanie Bluetooth® aptX® o jakości CD i niskiej latencji
cyfrowe wejścia optyczne/koaksjalne oraz analogowe
wyjście subwoofera do rozbudowy systemu
dedykowany obwód wzmacniacza słuchawkowego
poziome lub pionowe ustawienie z wyświetlaczem obrotowym
pilot zdalnego sterowania wysokiej jakości wykończenia
automatyczne czuwanie i niskie zużycie energii w stanie gotowości 0,2 W
waga netto: 2,70 kg
wymiary produktu: 200 x 86 x 240 mm
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HI-FI - GRAMOFONY
2 595 zł

DP-450USB

CENA DETALICZNA

2 109,76 zł

Automatyczny gramofon analogowy

CENA DETALICZNA NETTO

Denon stworzył swój pierwszy gramofon w 1910 roku, a najnowsze modele
bazując na całym zdobytym przez ten czas doświadczeniu zostały
skonstruowane z myślą o potrzebach współczesnych entuzjastów płyt
winylowych. Oba modele zaprojektowano tak, aby były proste w instalacji i
obsłudze, z czytelnym przewodnikiem konfiguracji oraz są dostępne w
komplecie z wysokiej jakości wkładką MM, wstępnie zainstalowaną w
uniwersalnej głowicy połączonej z ramieniem. Oznacza to, że gramofony mogą
być skonfigurowane i gotowe do pracy w ciągu zaledwie kilku minut.
Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy ma możliwość jego wyłączenia, co
oznacza, że nowe modele mogą współpracować z zewnętrznymi
wzmacniaczami oraz systemami bez wbudowanych wejść Phono – każde
wejście liniowe lub wejście AUX będzie obsługiwane.

EAN: 4951035065549

• konstrukcja typu "plug & play" z fabrycznie zainstalowaną wkładką
gramofonową typu MM
• ciężki, wyważony talerz oraz podstawa tłumiąca rezonanse
• nowo zaprojektowane ramię w kształcie litery “S” z funkcją automatycznego
podnoszenia oraz odsuwania na bok
• prędkości obrotowe talerza 331/3 rpm, 45 rpm and 78 rpm z czujnikiem
kontroli prędkości
• zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy z włącznikiem / wyłącznikiem
umożliwia podłączenie do dowolnego wzmacniacza lub systemu audio
• ekskluzywna osłona przeciwpyłowa może być wykorzystana do prezentacji
okładek albumów
• jedynie 41 cm szerokości, aby doskonale dopasować się do komponentów
Denon Design Series oraz by zaoszczędzić miejsce
• DP-450USB oferuje konwerter analogowo cyfrowy oraz port USB do
bezpośredniego nagrywania plików MP3 / WAV na urządzenia pamięci
masowej USB
waga netto: 5,80 kg
wymiary produktu: 414 x 342 x 132 mm

2 195 zł

DP-400

CENA DETALICZNA

1 784,55 zł

Automatyczny gramofon analogowy

CENA DETALICZNA NETTO

Denon stworzył swój pierwszy gramofon w 1910 roku, a najnowsze modele
bazując na całym zdobytym przez ten czas doświadczeniu zostały
skonstruowane z myślą o potrzebach współczesnych entuzjastów płyt
winylowych. Oba modele zaprojektowano tak, aby były proste w instalacji i
obsłudze, z czytelnym przewodnikiem konfiguracji oraz są dostępne w
komplecie z wysokiej jakości wkładką MM, wstępnie zainstalowaną w
uniwersalnej głowicy połączonej z ramieniem. Oznacza to, że gramofony mogą
być skonfigurowane i gotowe do pracy w ciągu zaledwie kilku minut.
Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy ma możliwość jego wyłączenia, co
oznacza, że nowe modele mogą współpracować z zewnętrznymi
wzmacniaczami oraz systemami bez wbudowanych wejść Phono – każde
wejście liniowe lub wejście AUX będzie obsługiwane.

EAN: 4951035065532

• konstrukcja typu "plug & play" z fabrycznie zainstalowaną wkładką
gramofonową typu MM
• ciężki, wyważony talerz oraz podstawa tłumiąca rezonanse
• nowo zaprojektowane ramię w kształcie litery “S” z funkcją automatycznego
podnoszenia oraz odsuwania na bok
• prędkości obrotowe talerza 331/3 rpm, 45 rpm and 78 rpm z czujnikiem
kontroli prędkości
• zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy z włącznikiem / wyłącznikiem
umożliwia podłączenie do dowolnego wzmacniacza lub systemu audio
• ekskluzywna osłona przeciwpyłowa może być wykorzystana do prezentacji
okładek albumów
• jedynie 41 cm szerokości, aby doskonale dopasować się do komponentów
Denon Design Series oraz by zaoszczędzić miejsce
waga netto: 5,80 kg
wymiary produktu: 414 x 342 x 132 mm
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1 495 zł

DP-300F

CENA DETALICZNA

1 215,45 zł

Automatyczny gramofon analogowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

talerz wykonany w technologii precyzyjnego odlewu aluminiowego
napęd paskowy
wygodna obsługa dzięki pełnej mechanice
proste ramię
wysokiej jakości wkładka MM na wyposażeniu
Equalizer Phono (odłączany przedwzmacniacz gramofonowy) umożliwiający
podłączenie gramofonu do wejścia AUX
ręczne podnoszenie ramienia
regulowane obciążenie (4.5 – 9.5 g)
zdejmowana osłona
wykończenie lakierem o wysokim połysku

EAN: 4560119536105
EAN: 4560119536112

waga netto: 5,50 kg
wymiary produktu: 434 x 122 x 381 mm

DP-200USB
Automatyczny gramofon analogowy z koderem mp3
• złącze USB umożliwiające łatwy zapis cyfrowych plików MP3 kopiowanych z
płyt analogowych (192kbit/s)
• odlewany talerz wykonany z aluminium
• napęd paskowy
• Equalizer Phono (odłączany przedwzmacniacz gramofonowy) umożliwiający
podłączenie gramofonu do wejścia AUX
• wkładka MM na wyposażeniu
• w zestawie oprogramowanie na komputery PC do łatwej edycji zapisanych
plików
• możliwość ściągania z Internetu z bazy danych Gracenote meta informacji o
wykonawcach i nagraniach

1 295 zł
CENA DETALICZNA

1 052,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116360491
EAN: 4582116360507

waga netto: 3,20 kg
wymiary produktu: 360 x 98 x 358 mm

DP-29F
Gramofon analogowy
• talerz gramofonu z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
• napęd pasowy
• Equalizer Phono (odłączany przedwzmacniacz gramofonowy) umożliwiający
podłączenie gramofonu do wejścia AUX
• wkładka elektromagnetyczna
• zwarta konstrukcja

695 zł
CENA DETALICZNA

565,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4988001514985

waga netto: 2,80 kg
wymiary produktu: 360 x 97 x 357 mm

DL-103R
Wysokonapięciowa wkładka gramofonowa MC
•
•
•
•
•

cewka wykonana z miedzi 6N 99,9999%
pasmo przenoszenia: 20 Hz – 45 kHz
napięcie wyjściowe 0,25 mV
impedancja wyjściowa 14 ohm
masa 8,5 g

1 695 zł
CENA DETALICZNA

1 378,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4560119536556

waga netto: 0,01 kg

DL-103
Wkładka gramofonowa MC
•
•
•
•

pasmo przenoszenia: 20 Hz – 45 kHz
napięcie wyjściowe 0,3 mV
impedancja wyjściowa 40 ohm
masa 8,5 g

1 195 zł
CENA DETALICZNA

971,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4988001706144

waga netto: 0,01 kg
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995 zł

DL-110

CENA DETALICZNA

808,94 zł

Wysokonapięciowa wkładka gramofonowa MC
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

podłączenie do zwykłego wejścia gramofonowego MM
pasmo przenoszenia 20 Hz – 45 kHz
napięcie wyjściowe 1,6 mV
impedancja wyjściowa 160 ohm
masa 4,8 g

EAN: 4988001706151

waga netto: 0,01 kg

SOUNDBAR
2 195 zł

DHT-S514

CENA DETALICZNA

1 784,55 zł

Soundbar - kino domowe

CENA DETALICZNA NETTO

Siła elegancji: urządzenie DHT-S514 to stylowy panel dźwiękowy dostarczany
wraz z bezprzewodowym głośnikiem niskotonowym, który można umieścić w
dowolnym miejscu. Jest to odpowiedni wybór dla osób poszukujących wysokiej
jakości dźwięku dla swojego telewizora o przekątnej 42" lub większej.
Urządzenie to można zamontować na ścianie lub postawić na komodzie; oferuje
ono jedno wejście HDMI z obsługą ARC umożliwiające łatwe podłączenie przy
użyciu jednego kabla, a także wejście cyfrowe i analogowe. Wbudowana
obsługa Bluetooth umożliwia odtwarzanie muzyki przesyłanej strumieniowo z
urządzeń przenośnych, a opcja trybu dźwięku (film i muzyka) umożliwia idealne
dostosowanie dźwięku do zastosowania. Nie zapominajmy o wygodnej
możliwości zastosowania pilota: wystarczy użyć swojego pilota do telewizora,
aby sterować urządzeniem.

EAN: 4951035051443

• elegancki panel dźwiękowy z mocnym, bezprzewodowym głośnikiem
niskotonowym
• wysokiej jakości panel dźwiękowy zaprojektowany do użycia z telewizorami o
przekątnej 42” lub większej
• możliwość zamontowania na ścianie lub komodzie (nóżki o regulowanej
wysokości)
• wejście HDMI z ARC, wejście analogowe i cyfrowe audio
• łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
• tryb dźwięku: Film i muzyka
• pobiera kody z pilota do telewizora (regulacja głośności z pilota TV)
• dołączony prosty w obsłudze pilot
• dostępne w kolorze czarnym
waga netto: 8,20 kg
wymiary produktu: 1004 x 313 x 342 mm

1 495 zł

DP-300F

CENA DETALICZNA

1 215,45 zł

Automatyczny gramofon analogowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

talerz wykonany w technologii precyzyjnego odlewu aluminiowego
napęd paskowy
wygodna obsługa dzięki pełnej mechanice
proste ramię
wysokiej jakości wkładka MM na wyposażeniu
Equalizer Phono (odłączany przedwzmacniacz gramofonowy) umożliwiający
podłączenie gramofonu do wejścia AUX
ręczne podnoszenie ramienia
regulowane obciążenie (4.5 – 9.5 g)
zdejmowana osłona
wykończenie lakierem o wysokim połysku
dostępny w kolorze Premium Silver i czarnym

EAN: 4560119536105
EAN: 4560119536112

waga netto: 5,50 kg
wymiary produktu: 434 x 122 x 381 mm

DP-200USB
Automatyczny gramofon analogowy z koderem mp3
• złącze USB umożliwiające łatwy zapis cyfrowych plików MP3 kopiowanych z
płyt analogowych (192kbit/s)
• odlewany talerz wykonany z aluminium
• napęd paskowy
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1 295 zł
CENA DETALICZNA

1 052,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116360491
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• Equalizer Phono (odłączany przedwzmacniacz gramofonowy) umożliwiający
podłączenie gramofonu do wejścia AUX
• wkładka MM na wyposażeniu
• w zestawie oprogramowanie na komputery PC do łatwej edycji zapisanych
plików
• możliwość ściągania z Internetu z bazy danych Gracenote meta informacji o
wykonawcach i nagraniach
• kompaktowe wymiary
• dostępny w kolorze Premium Silver i czarnym
waga netto: 3,20 kg
wymiary produktu: 360 x 98 x 358 mm

DP-29F
Gramofon analogowy
• talerz gramofonu z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
• napęd pasowy
• Equalizer Phono (odłączany przedwzmacniacz gramofonowy) umożliwiający
podłączenie gramofonu do wejścia AUX
• wkładka elektromagnetyczna
• zwarta konstrukcja
• dostępny w kolorze srebrnym

695 zł
CENA DETALICZNA

565,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4988001514985

waga netto: 2,80 kg
wymiary produktu: 360 x 97 x 357 mm

DL-103R
Wysokonapięciowa wkładka gramofonowa MC
•
•
•
•
•

cewka wykonana z miedzi 6N 99,9999%
pasmo przenoszenia: 20 Hz – 45 kHz
napięcie wyjściowe 0,25 mV
impedancja wyjściowa 14 ohm
masa 8,5 g

1 695 zł
CENA DETALICZNA

1 378,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4560119536556

waga netto: 0,01 kg

DL-103
Wkładka gramofonowa MC
•
•
•
•

pasmo przenoszenia: 20 Hz – 45 kHz
napięcie wyjściowe 0,3 mV
impedancja wyjściowa 40 ohm
masa 8,5 g

1 195 zł
CENA DETALICZNA

971,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4988001706144

waga netto: 0,01 kg

DL-110
Wysokonapięciowa wkładka gramofonowa MC
•
•
•
•
•

podłączenie do zwykłego wejścia gramofonowego MM
pasmo przenoszenia 20 Hz – 45 kHz
napięcie wyjściowe 1,6 mV
impedancja wyjściowa 160 ohm
masa 4,8 g

995 zł
CENA DETALICZNA

808,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4988001706151

waga netto: 0,01 kg
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SOUNDBAR
2 195 zł

DHT-S514

CENA DETALICZNA

1 784,55 zł

Soundbar - kino domowe

CENA DETALICZNA NETTO

• Siła elegancji: urządzenie DHT-S514 to stylowy panel dźwiękowy
dostarczany wraz z bezprzewodowym głośnikiem niskotonowym, który
można umieścić w dowolnym miejscu. Jest to odpowiedni wybór dla osób
poszukujących wysokiej jakości dźwięku dla swojego telewizora o przekątnej
42" lub większej. Urządzenie to można zamontować na ścianie lub postawić
na komodzie; oferuje ono jedno wejście HDMI z obsługą ARC umożliwiające
łatwe podłączenie przy użyciu jednego kabla, a także wejście cyfrowe i
analogowe. Wbudowana obsługa Bluetooth umożliwia odtwarzanie muzyki
przesyłanej strumieniowo z urządzeń przenośnych, a opcja trybu dźwięku
(film i muzyka) umożliwia idealne dostosowanie dźwięku do zastosowania.
Nie zapominajmy o wygodnej możliwości zastosowania pilota: wystarczy
użyć swojego pilota do telewizora, aby sterować urządzeniem.
• elegancki panel dźwiękowy z mocnym, bezprzewodowym głośnikiem
niskotonowym
• wysokiej jakości panel dźwiękowy zaprojektowany do użycia z telewizorami o
przekątnej 42” lub większej
• możliwość zamontowania na ścianie lub komodzie (nóżki o regulowanej
wysokości)
• wejście HDMI z ARC, wejście analogowe i cyfrowe audio
• łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
• tryb dźwięku: Film i muzyka
• pobiera kody z pilota do telewizora (regulacja głośności z pilota TV)
• dołączony prosty w obsłudze pilot
• dostępne w kolorze czarnym

EAN: 4951035051443

waga netto: 8,20 kg
wymiary produktu: 1004 x 313 x 342 mm

DHT-S316
Soundbar - kino domowe
Zaprojektowany tak, aby umieścić go przed telewizorem bez blokowania dolnej
krawędzi ekranu, soundbar DHT-S316 może być również zamontowany na
ścianie przy użyciu zintegrowanych otworów montażowych. Podwójne
przetworniki wysokotonowe oraz średniotonowe zapewniają czysty, klarowny
dźwięk, a subwoofer dostarcza głębię oraz siłę uderzenia basu z odtwarzanych
treści. Soundbar może dekodować ścieżki dźwiękowe w standardzie Dolby
Digital oraz DTS, w połączeniu z systemem Dolby Virtual Surround tworząc
imponujące wielokanałowe efekty płynące z jednego niskoprofilowego
komponentu. Tymczasem bezprzewodowy subwoofer można ukryć w
dowolnym miejscu w pomieszczeniu, tworząc efekt "otaczającego,
realistycznego dźwięku."
Co więcej, soundbar potrzebuje tylko jednego kabla HDMI (dołączonego do
zestawu), aby odbierać dźwięk z telewizora za pośrednictwem złącza HDMI
poprzez zwrotny kanał audio (ARC), który umożliwia także sterowanie DHTS316 za pomocą telewizyjnego pilota zdalnego sterowania. To sprawia, że
konfiguracja i obsługa są niezwykle proste oraz umożliwiają bezproblemowe
użytkowanie zarówno w przypadku konwencjonalnych treści telewizyjnych, jak i
aplikacji audio dostępnych w nowoczesnych, inteligentnych telewizorach.

1 295 zł
CENA DETALICZNA

1 052,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035067147

• system wyjątkowo smukłego soundbaru z bezprzewodowym subwooferem:
soundbar może być umiejscowiony pod ekranem telewizora lub może zostać
zamontowany na ścianie; subwoofer można ukryć w kącie pokoju
• dekodowanie Dolby Digital oraz DTS z przetwarzaniem Dolby Virtual
Surround w celu uzyskania realistycznego dźwięku 3D z ulubionych
programów telewizyjnych i filmów
• technologia Denon Dialogue Enhance poprawiająca klarowność wokali bez
zwiększania ogólnej głośności
• proste połączenie za pomocą kabla HDMI (w zestawie) z ARC (Audio Return
Channel)
• możliwość sterowania soundbarem za pomocą pilota telewizora; możliwe
również optyczne cyfrowe połączenie audio
• pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania do łatwej regulacji dźwięku i
przełączania wejść
• moduł Bluetooth do bezprzewodowego streamingu audio z urządzeń
przenośnych oraz komputerów
• soundbar ma mniej niż 5 cm wysokości, wykorzystuje dwa 1 calowe
przetworniki wysokotonowe oraz dwa przetworniki średniotonowe 1,25" x
4,4", zapewniające rozdzielczość oraz klarowność brzmienia; subwoofer
wyposażony został w pojedynczy 5,5 calowy przetwornik niskotonowy
• wymiary soundbara: 900 x 82 x 55 mm
• wymiary subwoofera: 171 x 312 x 341 mm
waga netto: 7,00 kg
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ENVAYA
NEW ENVAYA
Przenośny głośnik Bluetooth
Rodzina produktów Envaya została zaprojektowana z myślą o miłośnikach
muzyki w podróży - wytrzymała konstrukcja polimerowo materiałowa oznacza,
że głośniki są w stanie przetrwać nawet najbardziej burzliwe podróże,
gwarantując odporność na zadrapania i upadki.
Odporność na zalanie wodą i pył to idealne połączenie, niezależnie czy używasz
głośników Envaya w domowej łazience czy na wakacjach przy basenie. Każdy
głośnik charakteryzuje się imponująco długim czasem użytkowania. W
największym głośniku z tej serii, Envaya, żywotność akumulatora wynosi nawet
do 13 godzin, w zależności od poziomu głośności. Czas ładowania wynosi 3,5
godziny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

895 zł
CENA DETALICZNA

727,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035062326
EAN: 4951035062319

Bluetooth v. 4.1
profil Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
parowanie: do 8 urządzeń
prawdziwe bezprzewodowe parowanie stereo: tak
kodek: SBC / AAC / aptX
moc wyjściowa (znamionowa): 2x 13 W
wzmacniacz: Klasa-D
typ baterii: litowo-jonowy (2-komorowy)
pojemność: 7,2 V 3000 mAh
czas odtwarzania: do 13 godz. (w zależności od poziomu głośności)
czas ładowania: 3,5 godz.
norma odporności na kurz i wodę: IP67
wejście AUX: 3,5 mm
rozmowy telefoniczne: tak
aktywacja Siri: tak
dołączone akcesoria: pasek do noszenia, płaski przewód Micro USB,
instrukcja szybkiego uruchamiania
waga netto: 0,75 kg
wymiary produktu: 209 x 77 x 74 mm

NEW ENVAYA MINI
Przenośny głośnik Bluetooth
Rodzina produktów Envaya została zaprojektowana z myślą o miłośnikach
muzyki w podróży - wytrzymała konstrukcja polimerowo materiałowa oznacza,
że głośniki są w stanie przetrwać nawet najbardziej burzliwe podróże,
gwarantując odporność na zadrapania i upadki.
Odporność na zalanie wodą i pył to idealne połączenie, niezależnie czy używasz
głośników Envaya w domowej łazience czy na wakacjach przy basenie. Każdy
głośnik charakteryzuje się imponująco długim czasem użytkowania. Envaya
Mini może działać nieprzerwanie nawet przez 11 godzin w zależności od
poziomu głośności. Czas ładowania wynosi 3 godziny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

645 zł
CENA DETALICZNA

524,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035062333
EAN: 4951035062340

Bluetooth v. 4.1
profil Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
parowanie: do 8 urządzeń
prawdziwe bezprzewodowe parowanie stereo: tak
kodek: SBC / AAC / aptX
moc wyjściowa (znamionowa): 2x 8.5 W
wzmacniacz: Klasa-D
typ baterii: litowo-jonowy (1-komorowy)
pojemność: 3,6 V 3000 mAh
czas odtwarzania: do 11 godz (w zależności od poziomu głośności)
czas ładowania: 3 godz.
norma odporności na kurz i wodę: IP67
wejście AUX: 3,5 mm
rozmowy telefoniczne: tak
aktywacja Siri: tak
dołączone akcesoria: pasek do noszenia, płaski przewód Micro USB,
instrukcja szybkiego uruchamiania

•

waga netto: 0,54 kg
wymiary produktu: 197 x 65 x 63 mm
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445 zł

NEW ENVAYA POCKET

CENA DETALICZNA

361,79 zł

Przenośny głośnik Bluetooth

CENA DETALICZNA NETTO

Rodzina produktów Envaya została zaprojektowana z myślą o miłośnikach
muzyki w podróży - wytrzymała konstrukcja polimerowo materiałowa oznacza,
że głośniki są w stanie przetrwać nawet najbardziej burzliwe podróże,
gwarantując odporność na zadrapania i upadki.
Odporność na zalanie wodą i pył to idealne połączenie, niezależnie czy używasz
głośników Envaya w domowej łazience czy na wakacjach przy basenie. Każdy
głośnik charakteryzuje się imponująco długim czasem użytkowania. Envaya
Pocket umożliwia cieszenie się muzyką przez 10 godzin w zależności od
poziomu głośności. Czas ładowania wynosi 2,5 godziny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 4951035062364
EAN: 4951035062357

Bluetooth v. 4.1
profil Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
parowanie: do 8 urządzeń
prawdziwe bezprzewodowe parowanie stereo: tak
kodek: SBC / AAC / aptX
moc wyjściowa (znamionowa): 2x 6.5 W
wzmacniacz: Klasa-D
typ baterii: litowo-polimerowa
pojemność: 3,6 V 2000 mAh
czas odtwarzania: do 10 godz. (w zależności od poziomu głośności)
czas ładowania: 2,5 godz.
norma odporności na kurz i wodę: IP67
wejście AUX: 3,5 mm
rozmowy telefoniczne: tak
aktywacja Siri: tak
dołączone akcesoria: pasek do noszenia, płaski przewód Micro USB,
instrukcja szybkiego uruchamiania
waga netto: 0,39 kg
wymiary produktu: 163 x 58 x 63 mm

ENVAYA
Przenośny głośnik Bluetooth
• najlepszy w swojej klasie dźwięk
• wbudowane pełnozakresowe przetworniki
• unikatowa konstrukcja metalowego grilla pozwalająca zmieniać wygląd
swojego głośnika przy pomocy kolorowych tkanin
• Bluetooth aptX®: zapewnia transmisję dźwięku w jakości CD i zakres
dynamiki powyżej 92dB
• możliwość łączenia przy pomocy NFC
• wbudowany wskaźnik naładowania baterii
• gumowa podstawka zapewnia stabilność
• wyjście USB z możliwością ładowania urządzeń przenośnych
• wbudowana bateria zapewnia do 10 godzin słuchania muzyki (pełny cykl
ładowania 2,5 godziny)
• dostępny w wersji czarnej i białej

895 zł
CENA DETALICZNA

727,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035053232
EAN: 4951035053225

waga netto: 1,28 kg
wymiary produktu: 255 x 141 x 48 mm
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CEOL
CEOL N10
Mini wieża stereo z Wi-Fi

2 695 zł
CENA DETALICZNA

2 191,06 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Nowe urządzenie bazuje na sukcesie poprzednich czterech generacji CEOL oraz
zostało wzbogacone o kompatybilność sterowania głosowego Amazon Alexa i
technologię streamingu HEOS multi room, pozwalającą na płynne odtwarzanie
muzyki w całym domu.
Streaming muzyki wysokiej rozdzielczości z zewnętrznych urządzeń nigdy nie
był prostszy, począwszy od NAS (Network Attached Storage), komputerów,
urządzeń mobilnych oraz Internetu, poprzez Wi-Fi, Ethernet, Airplay 2,
Bluetooth® oraz stary, znany port USB. CEOL obsługuje także szeroką gamę
muzycznych serwisów streamingowych, takich jak Spotify i Tidal, a także radio
internetowe oraz radio FM/AM. Nie zapominając o fizycznych nośnikach, CEOL
N10 został wyposażony we wbudowany odtwarzacz CD.
•
•
•
•
•
•
•

wyrafinowany, elegancki design, o minimalistycznych gabarytach
odtwarzacz CD (WMA oraz MP3), tuner AM/FM, port USB
Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 i HEOS multi room audio
bezprzewodowy streaming z najpopularniejszych serwisów muzycznych
sterowanie głosowe Amazon Alexa
dwa wejścia optyczne
kompatybilność z TV dzięki wykrywaniu sygnału wejścia optycznego dla
automatycznego startu urządzenia po włączeniu telewizora, funkcja uczenia
się podczerwieni (IR) dla pilota telewizora
• dwudrożne głośniki z przetwornikiem niskotonowym o średnicy 12 cm i
przetwornikami wysokotonowymi o średnicy 3 cm z miękką kopułką
• technologia HEOS multi room do odtwarzania muzyki w całym domu
• trwały, dwuwarstwowy, odporny na zarysowania panel górny
KOMPONENTY
1 x RCDN-10 - Amplituner stereofoniczny z CD
1 x SCN-10 - Zestaw głośnikowy 2.0

CEOL N9
Sieciowy system muzyczny z CD

2 695 zł
CENA DETALICZNA

2 191,06 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• moc: 2x 65W
• AirPlay® do bezpośredniego łączenia z urządzeniami mobilnymi iDevice i
iTunes
• odtwarzanie muzyki z komputera / NAS oraz serwisów online
• zgodny z Windows 8 / RT
• obsługa Spotify Connect
• obsługa Bluetooth i NFC
• radio internetowe oraz strumieniowanie dźwięku poprzez sieć Ethernet lub
Wi-Fi
• obsługuje pliki MP3, WMA, AAC, FLAC 192/24, WAV 192/24, AIFF 192/24,
ALAC 96/24
• odtwarzanie bez przerw
• odtwarzanie z pamięci USB i nośników pamięci USB
• odtwarzanie płyt CD, CD-R / CD-RW (WMA lub MP3)
• radio FM / AM
• obsługa ładowania iPod’a w trybie czuwania
• możliwość sterowania przez aplikację New Hi-Fi Denon Remote App z
telefonu / iPod’a touch, iPad’a i urządzeń z systemem Android
• 3 liniowy wyświetlacz OELD (Organic Electro Luminescence Display) o
wysokim kontraście i szerokim widoku
• 2 wejścia cyfrowe do aktualizacji dźwięku telewizora lub innych źródeł z
cyfrowym wyjściem optycznym
• system 2-drożnych głośników
• 12 cm przetwornik tonów niskich i średnich oraz 2 cm kopułkowy głośnik
wysokotonowy
• impedancja 6 ohms
• pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz
• obudowa - drewno / MDF
KOMPONENTY
1 x RCDN-9 - Amplituner stereofoniczny z CD
1 x SCN-9 - Zestaw głośnikowy 2.0
waga netto: 5,60 kg
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CEOL PICCOLO N4
Sieciowy system muzyczny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 995 zł
CENA DETALICZNA

1 621,95 zł
CENA DETALICZNA NETTO

moc: 2x 40 W
kompaktowy korpus o wysokiej jakości dźwięku
AirPlay® do bezpośredniego łączenia z urządzeniami mobilnymi i iTunes
zgodność z Windows 8 / RT
obsługa Spotify Connect
obsługa Bluetooth i NFC
radio internetowe oraz strumieniowanie dźwięku poprzez sieć Ethernet i WiFi (wbudowana antena)
obsługa plików MP3, WMA, AAC, FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC, AIFF
192/24
odtwarzanie bez przerw
ładowania iPod w trybie czuwania
możliwość sterowania z nowej aplikacji Hi-Fi Denon Remote App z iPhone’a /
iPod’a Touch, iPad’a i urządzeń z systemem Android
3 liniowy wyświetlacz OELD o wysokim kontraście i szerokim widoku
cyfrowe wejście do aktualizacji dźwięku telewizora lub innych źródeł z
cyfrowym wyjściem optycznym
system 2-drożnych głośników
10 cm przetwornik tonów niskich i średnich oraz 2 cm kopułkowy głośnik
wysokotonowy
impedancja 6 ohms
pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz
obudowa - drewno / MDF

KOMPONENTY
1 x DRAN-4 - Amplituner stereofoniczny
1 x SCN-4 - Zestaw głośnikowy 2.0
waga netto: 4,30 kg

MINI SYSTEMY AUDIO
D-M41 DAB+
Mikro system Hi-Fi

1 495 zł
CENA DETALICZNA

1 215,45 zł
CENA DETALICZNA NETTO

D-M41 składa się z odtwarzacza RCD-M41 CD oraz dopasowanych do niego
głośników SC-M41, a jego prototypem jest niezwykle popularny i wielokrotnie
nagradzany zestaw D-M40. Inżynierowie firmy Denon całkowicie go
przeprojektowali, począwszy od wyglądu przez konkretne funkcjonalności aż po
układy audio, w efekcie oferując jeszcze większą wydajność i jakość produktu.
• 2 wyjścia o mocy 30W, plus wyjście przedwzmacniacza dla subwoofera
• Bluetooth dla szybkiego odtwarzania bezprzewodowego z urządzeń
mobilnych
• nowy dyskretny układ analogowy zapewniający lepszą jakość dźwięku
• konstrukcja obwodów elektronicznych „Simple & Straight” dla czystości
dźwięku
• wysokiej jakości przetworniki cyfrowe/analogowe do odtwarzania dźwięku o
wysokiej rozdzielczości
• konstrukcja Triple Noise Reduction Design (T.N.R.D.) dla zachowania
czystości sygnału
• CD, radio FM/DAB/DAB+ oraz dwa wejścia optyczne na dodatkowe źródła
cyfrowe
• wysokiej jakości wzmacniacz słuchawkowy z kontrolą wzmocnienia
• nowy, industrialny wygląd wywodzący się z flagowych modeli serii NE
• funkcja Speaker Optimizer, zapewniająca jak najlepsze osiągi we współpracy
z zestawem SC-M41
• dostępny w kolorach black oraz premium silver
KOMPONENTY
1 x RCD-M41 DAB+ - Amplituner stereofoniczny z CD
1 x SC-M41 - Zestaw głośnikowy 2.0
waga netto: 8,20 kg
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D-M41
Mikro system Hi-Fi

1 395 zł
CENA DETALICZNA

1 134,15 zł
CENA DETALICZNA NETTO

D-M41 składa się z odtwarzacza RCD-M41 CD oraz dopasowanych do niego
głośników SC-M41, a jego prototypem jest niezwykle popularny i wielokrotnie
nagradzany zestaw D-M40. Inżynierowie firmy Denon całkowicie go
przeprojektowali, począwszy od wyglądu przez konkretne funkcjonalności aż po
układy audio, w efekcie oferując jeszcze większą wydajność i jakość produktu.
• 2 wyjścia o mocy 30W, plus wyjście przedwzmacniacza dla subwoofera
• Bluetooth dla szybkiego odtwarzania bezprzewodowego z urządzeń
mobilnych
• nowy dyskretny układ analogowy zapewniający lepszą jakość dźwięku
• konstrukcja obwodów elektronicznych „Simple & Straight” dla czystości
dźwięku
• wysokiej jakości przetworniki cyfrowe/analogowe do odtwarzania dźwięku o
wysokiej rozdzielczości
• konstrukcja Triple Noise Reduction Design (T.N.R.D.) dla zachowania
czystości sygnału
• CD, radio FM oraz dwa wejścia optyczne na dodatkowe źródła cyfrowe
• wysokiej jakości wzmacniacz słuchawkowy z kontrolą wzmocnienia
• nowy, industrialny wygląd wywodzący się z flagowych modeli serii NE
• funkcja Speaker Optimizer, zapewniająca jak najlepsze osiągi we współpracy
z zestawem SC-M41
• dostępny w kolorach black oraz premium silver
KOMPONENTY
1 x RCD-M41 - Amplituner stereofoniczny z CD
1 x SC-M41 - Zestaw głośnikowy 2.0
waga netto: 8,20 kg

D-T1
Mini wieża stereo z CD
Bazując na uznanym systemie D-M41 oraz na doświadczeniu zdobytym podczas
opracowywania oryginalnych systemów Denon sprzed ponad 25 lat, mini
system D-T1 wpisuje się w wielokrotnie nagradzany rodowód, oferując
wspaniałe brzmienie Denon w połączeniu z doskonałą jakością wykonania na
przystępnym poziomie cenowym.
Dostępny w kolorze czarnym lub w nowym, stylowym wykończeniu matowoszarym, w komplecie z wysokiej jakości głośnikami, system D-T1 to idealne
rozwiązanie dla użytkowników rozpoczynających swoją przygodę z Hi-Fi lub dla
tych, którzy szukają drugiego systemu audio do sypialni, kuchni lub gabinetu.
Dzięki kompaktowym rozmiarom system D-T1 jest idealnym rozwiązaniem dla
osób wybierających się na uniwersytet lub studia.

1 295 zł
CENA DETALICZNA

1 052,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035066676
EAN: 4951035066577

• elegancki, kompaktowy oraz przystępny cenowo model klasy podstawowej
dostępny w kolorze czarnym lub szarym
• moduł Bluetooth do bezprzewodowego streamingu muzyki z telefonów,
tabletów i komputerów
• szczelinowy odtwarzacz CD z możliwością odtwarzania plików MP3 / WMA
zapisanych na płytach CD-R / RW
• tuner FM / AM do słuchania ulubionych stacji radiowych
• analogowe wejście AUX oraz cyfrowe wejście optyczne doskonale nadające
się do odbioru dźwięku z telewizora
• 2 x 15 W wzmacniacz Denon plus głośniki dwudrożne, zapewniające czysty,
w pełni kontrolowany dźwięk
• wyjście słuchawkowe
• możliwość kontroli tonów, pozwalający dopasować dźwięk do swoich
upodobań
• prosta konfiguracja i obsługa, dołączony pilot zdalnego sterowania
waga netto: 9,60 kg
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SŁUCHAWKI
AH-D9200
Referencyjne słuchawki nauszne z obudową zamkniętą
Wykonane ze starannie wyselekcjonowanego, prawdziwego drewna - w tym
przypadku eleganckiego japońskiego bambusa - a także odlewanego aluminium
i skóry, słuchawki AH-D9200 znajdują się na szczycie elitarnej serii Denon
"Wood Series", dołączając do wysoko cenionego i nagradzanego modelu AHD7200 „walnut” zaprezentowanego w 2016 roku, oraz modelu AH-D5200
„zebrawood”, wprowadzonego na początku tego roku. Nowa flagowa
konstrukcja bazuje na doświadczeniach z ostatnich 50 lat Denon w
projektowaniu i tworzeniu słuchawek oraz łączy w sobie wyjątkową technologię
z najlepszymi w swojej klasie rozwiązaniami inżynieryjnymi, aby zapewnić
wyjątkowy dźwięk - niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki w domu, czy
będąc w ruchu.
W naturalnych bambusowych muszlach - materiale wybranym ze względu na
jego ciepłe, antyrezonansowe właściwości akustyczne - model AH-D9200
wykorzystuje, opatentowane przez firmę Denon, 50 mm przetworniki FreeEdge,
wykonane i zaprojektowane z nanowłókien tak, aby niwelować niepożądane
rezonanse membrany. Zamontowano je w przegrodach z żywicy redukującej
wibracje i są one napędzane magnesami wysokoenergetycznymi wykonanymi
ze stopu neodymowego, żelaza i boru. Konstrukcja przetworników ułatwia im
odtwarzanie muzyki bez zakłóceń i zniekształceń, w celu uzyskania możliwie
najczystszego brzmienia.
Unikalny wzór bambusa, z którego wykonane są słuchawki oznacza, że nie ma
dwóch identycznych par modelu AH-D9200. Słuchawki są tworzone ręcznie w
fabryce Denon Shirakawa Audio Works, na północy Tokio.

6 999 zł
CENA DETALICZNA

5 690,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035067109
DOSTĘPNY OD: 2018-10

• flagowe słuchawki z drewnianymi muszlami z Japońskiego bambusa,
wykonane ręcznie w Japonii
• opatentowane 50 milimetrowe przetworniki z nanowłókien – FreeEdge zbudowane z myślą o sztywności i małej masie oraz zamontowane w
odpornych na wibracje przegrodach z żywicy, zapewniających
najdokładniejszą reprodukcję dźwięku
• mocne magnesy ze stopu neodym / żelazo / bor dla zapewnienia mniejszych
zniekształceń
• antyrezonansowy naturalny bambus, dający ciepły, precyzyjny dźwięk
• japońskie skórzane nauszniki z pianką o pamięci kształtu, zapewniające
dokładne dopasowanie
• lekki pałąk z odlewanego aluminium o minimalnym nacisku bocznym oraz
skórą naturalną zapewnia komfort nawet podczas długich sesji
odsłuchowych
• dwa odłączalne kable: 3,0 metrowy z wtyczką 6,3 mm do słuchania w domu
oraz 1,3 metrowy z wtyczką 3,5 mm do użytku z urządzeniami przenośnymi
• dołączony twardy futerał oraz ściereczka do czyszczenia, aby utrzymać
słuchawki w nieskazitelnym stanie

AH-D7200
Referencyjne słuchawki nauszne z obudową zamkniętą
• flagowa wokółuszna konstrukcja Denon
• 50 mm przetworniki wykonane w technologii Denon “Free Edge” zapewniają
zarówno czystość dźwięku jak również szerokie pasmo przenoszenia
• obudowa muszli wykonana z prawdziwego drewna zapewnia nie tylko
oryginalne wrażenia wizualne ale również poprawa akustykę słuchawek
przyczyniając się do polepszenia jakości dźwięku
• w zestawie odlewany uchwyt dla bezpiecznego i estetycznego
przechowywania słuchawek
• wykonane w Japonii specjalne nauszniki 3D
• przewód wykonany z miedzi o czystości 7N
• odłączany przewód z wtykami 3.5mm (przy muszlach) i wtykiem jack 6,3mm
dla źródła
• specjalne gniazda na przewody pozwalają ograniczyć wibracje powstające
podczas ruchu

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035059357

waga netto: 0,37 kg
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AH-D5200
Słuchawki wokółuszne Premium
Konstrukcja modelu AH-D5200 opiera się na ponad 50 letniemu doświadczeniu
w inżynierii dźwięku i konstrukcji słuchawek. Przetworniki FreeEdge oraz
starannie dobrane materiały akustyczne zapewniają wyjątkową jakość dźwięku,
która jest idelnie dopasowana do eleganckiego, kunsztownego wzornictwa.
Zaprojektowane do długotrwałego użytkowania, słuchawki AH-D5200 mają
ergonomiczną konstrukcję z nakładkami nausznymi wypełnionymi pianką z
pamięcią kształtu zapewniającą komfortowe dopasowanie.

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035064627

• przetworniki FreeEdge o średnicy 50 mm zapewniają dźwięk o wysokiej
rozdzielczości przy minimalnych zniekształceniach. Słuchaj muzyki z większą
klarownością
• obudowa Zebrawood o niezrównanych właściwościach akustycznych zapewnia tłumienie dźwięku poprzez redukcję niechcianych rezonansów
• miękka skóra ekologiczna zapewnia wygodę i integralność designu
• ergonomiczne, wypełnione pianką z pamięcią kształtu nauszniki zapewniają
wygodę użytkowania
• wytrzymałe muszle z odlewanego aluminium
• ponad 50 letnie doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości słuchawek dla
entuzjastów audio
• średnica przetworników: 50 mm
• pasmo przenoszenia: 5 – 40,000 Hz
• maksymalny pobór mocy: 1.800 mW
• impedancja: 24 Ω
• nauszniki: miękka sztuczna skóra i pianka
• konstrukcja pałąka: odlew aluminiowy
• mechanizm składania: oś obrotowa
• odłączany kabel: tak, w zestawie
• dostępna aplikacja Denon
waga netto: 0,39 kg

AH-D1200
Słuchawki wokółuszne
Ciesz się dźwiękiem najwyższej jakości, gdziekolwiek jesteś. Denon AH-D1200
wykorzystuje ponad 50 lat doświadczenia w rozwoju technologii słuchawek, aby
tworzyć trwałe, pomysłowo zaprojektowane słuchawki zapewniające dźwięk o
wysokiej rozdzielczości. 50 mm przetworniki autorskiej konstrukcji dostarczają
szczegółowe, dokładne brzmienie Twoich ulubionych utworów. Zaprojektowane
do długotrwałego użytkowania, AH-D1200 mają ergonomiczną konstrukcję oraz
nakładki nauszne wykonane z pianki z pamięcią kształtu, co zapewnia wygodne
dopasowanie. Niezależnie od tego, czy chcesz się zrelaksować w drodze do
pracy, czy skoncentrować się na zadaniu, AH-D1200 zapewni Ci wygodę tak
długo, jak chcesz.

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035064573
EAN: 4951035064566

• doskonały dźwięk podczas podróży oraz codziennych aktywności
• przetworniki 50 mm dostrojone do warunków zewnętrznych zapewniają
czysty i szczegółowy dźwięk
• ergonomiczne piankowe wkładki nauszne zapewniające wygodę użytkowania
przez długi czas
• miękka skóra ekologiczna zapewnia wygodę i integralność designu
• składana konstrukcja oraz pokrowiec zapewniający łatwe przenoszenie i
przechowywanie
• odłączany kabel z wbudowanym mikrofonem do obsługi połączeń
telefonicznych na dowolnym smartfonie
• trwałe aluminiowe muszle
• sterowanie odtwarzaniem muzyki oraz wideo z dowolnego kompatybilnego
urządzenia Apple
• średnica przetwornika: 50 mm
• pasmo przenoszenia: 5 - 40 000 Hz
• maksymalna moc wejściowa: 1.300 mW
• impedancja: 24 Ω
• czułość: 100 dB/mW
waga netto: 0,26 kg
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AH-GC20
Bezprzewodowe słuchawki nauszne z aktywną redukcją
szumów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

najwyższy poziom komfortu w swojej klasie
wytrzymała i elegancka metalowa konstrukcja
stabilne połączenie Bluetooth (klasa 1)
Bluetooth z funkcją Multi-Point (możliwość parowania z 2 urządzeniami
jednocześnie)
kompaktowe wymiary dzięki mechanizmowi składania
pasmo przenoszenia: 5-40 000 Hz
czułość: 102 dB/mW
impedancja wejściowa: 100 ohm
Bluetooth z AAC i apt-X
funkcja CVC (Clear Voice Capture)
nauszniki wykonane z pianki z efektem pamięci
bateria zapewnia do 10 godzin odsłuchiwania muzyki
w zestawie futerał ochronny
ultralekka konstrukcja: 250g

AH-MM400
Referencyjne słuchawki nauszne z obudową zamkniętą
•
•
•
•
•
•

nauszniki wykonane z prawdziwego drewna
składany mechanizm ułatwia przenoszenie
odpinany kabel
pałąk pokryty ekologiczną skórą
konstrukcja wykonana z wytrzymałego metalu
w zestawie kabel o długości 1.3m z mikrofonem i pilotem kompatybilny z
urządzeniami Apple oraz drugi bez pilota dla najlepszej jakości audio
• wytrzymałe przenośne etui

AH-MM300
Referencyjne słuchawki nauszne
•
•
•
•
•
•

słuchawki nauszne z 40mm przetwornikiem Free Edge Nano Fibre
składany mechanizm ułatwia przenoszenie
odpinany kabel
pałąk pokryty ekologiczną skórą
konstrukcja wykonana z wytrzymałego metalu
w zestawie kabel o długości 1.3m z mikrofonem i pilotem kompatybilny z
urządzeniami Apple oraz drugi bez pilota dla najlepszej jakości audio
• wytrzymałe przenośne etui

AH-MM200
Referencyjne słuchawki nauszne
•
•
•
•
•
•

słuchawki nauszne z 30mm przetwornikiem
składany mechanizm ułatwia przenoszenie
odpinany kabel
pałąk pokryty ekologiczną skórą
konstrukcja wykonana z wytrzymałego metalu
w zestawie kabel o długości 1.3m z mikrofonem i pilotem kompatybilny z
urządzeniami Apple oraz drugi bez pilota dla najlepszej jakości audio
• wytrzymałe przenośne etui

Horn Distribution S.A.
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1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035054918

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035054659

1 499 zł
CENA DETALICZNA

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035054673

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035054710
EAN: 4951035054697

strona 24

AH-C821
Referencyjne słuchawki douszne
• słuchawki douszne klasy HI-END
• specjalny układ Denon z dwoma przetwornikami pozwolił osiągnąć dźwięk
zarówno potężny i głęboki ale przy tym w pełni kontrolowany
• jako jedyna konstrukcja na świecie w AH-C821 posiada osobne przewody
poprowadzone do każdego z przetworników dla zapewnienia maksymalnej
czystości sygnału i dźwięku
• odlewana aluminiowa obudowa ogranicza do minimum niepożądany
rezonans obudowy
• podwójny optymalizator akustyczny - optymalna charakterystyka akustyczna
zostaje osiągnięta dzięki regulacji ciśnienia akustycznego za i przed
membraną
• ergonomiczne dopasowanie do ucha zapewnia komfort nawet podczas
długich odsłuchów
• w zestawie pianki Comply TX500 oraz specjalne hybrydowe wkładki douszne

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035058947

waga netto: 0,01 kg

AH-C621R
Referencyjne słuchawki douszne
• słuchawki douszne z pilotem i mikrofonem klasy HI-END
• zastosowany najwyższej jakości 11.5mm przetwornik dynamiczny
• odlewana aluminiowa obudowa ogranicza do minimum niepożądany
rezonans obudowy
• optymalizator akustyczny
• ergonomiczne dopasowanie do ucha zapewnia komfort nawet podczas
długich odsłuchów
• w zestawie pianki Comply TX400 oraz specjalne hybrydowe wkładki douszne
• wbudowany w przewód mikrofon oraz pilot kompatybilny z urządzeniami
Apple

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035061602
EAN: 4951035061596

waga netto: 0,01 kg

AH-C50
Referencyjne słuchawki douszne
• 9 mm przetwornik profesjonalnie dostrojony w celu zapewnienia muzyki
dokładnie takiej jak chciał tego autor
• technologia Radial Cascade Damper redukująca hałas przenoszony przez
kabel powstający przy ocieraniu się go o ubranie
• w zestawie 4 pary wkładek silikonowych pozwalających idealnie dopasować
słuchawki do każdego kształtu ucha (XS, S, M, L)
• przewód z mikrofonem i pilotem kompatybilnym z urządzeniami Apple,
Android oraz innymi smartfonami
• adapter do telefonów Sony
• dedykowana aplikacja do słuchawek Denon

199 zł
CENA DETALICZNA

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035052341
EAN: 4951035052358

waga netto: 0,01 kg
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