
Denon DRA-800H Czarny Sieciowy Amplituner Stereo
Salon Poznań --- DOSTĘPNY OD RĘKI ---

Cena: 2 680 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne
kolory: Srebrny, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Radio: FM

Funkcje sieciowe: Bluetooth

Dostep do sieci: Wi-Fi

OPIS PRODUKTU

Amplituner Stereo z Funkcjami Sieciowymi DENON DRA-800H
Denon jako wiodący producent urządzeń audio po wieloletniej przerwie zaprezenował nowe urządzenie audio czyli
stereofoniczny amplituner z funkcjami sieciowymi i wejściem HDMI

Dzięki DRA-800H możesz cieszyć się wysoką jakością dźwięku Hi-Fi zarówno ze źródeł analogowych i cyfrowych.
Amplituner został wyposażony w tuner radia FM oraz DAB+. Dodatkowo możesz połączyć dzięki szerokiemu wachlarzowi
wejść wiele urządzeń zewnętrznych. Trzeb tu wspomnieć o wejściu Phono dla podłączenia gramofonów z wkładkami MM,
wejściach analogowych oraz wejściach HDMI obsługujących 4K Ultra HD.

Dzięki DRA-800 H masz możliwość także streamowania swojej ulubionej muzyki dzięki aplikacji Heos. Oprócz tego
amplituner odbiera dźwięk poprzez AirPlay2 oraz Bluetooth.

Port USB na froncie urządzenia odczytuje pliki MP3, WAV, FLAC, ALAC i DSD (2,8/5,6 MHz).

Amplituner DRA-800H jest urządzeniem stereofonicznym oferującym moc 100W na każdy z kanałów (przy 8 Ohm). Możemy
podłączyć kolumny w trybie A/B dla drugiej strefy. Oferuje także podłączenie dwóch subwooferów. Inżynierowie marki
Denon dołożyli mnóstwo starań aby wykrzesać z swojego urządzenia jak najwięcej. Nowoczesna technologia
zaimplementowana zarówno we wzmacniacz jak i w zasilacz, pieczołowicie wykonane i wyselekcjonowane elementy
odpowiadające za brzmienie pozwala zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Każdy kto zna charakterystykę dźwięku marki Denon doceni w pełni kontrolowany bas, pełną dynamikę brzmienia oraz
zachowaną wysoką szczegółowość w pasmach górnych dźwięku. Konstruktorzy zainstalowali w DRA-800H DAC klasy
premium – 32-bitowy marki AKM. To dzięki niemu Twoja kolekcja muzyczna zostanie wyniesiona na wyżyny.
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Odpowiadając na współczesne, nowoczesne standardy DRA-800H współpracuje z asystentami  głosowymi: Amazon Alexa,
Google Assistant oraz Apple Siri. Dzięki temu możesz zmieniać ścieżkę audio, regulować poziom głośności oraz
wstrzymywać odtwarzanie muzyki.

Mimo, że DRA-800H jest urządzeniem stereofonicznym wspiera także wielokrotnie nagradzanego graficznego asystenta
konfiguracji – dzięki temu za pomocą intuicyjnego, wygodnego graficznego menu ekranowego wyświetlanego na ekranie
Twojego telewizora lub projektora będziesz mógł ustawić amplituner dokładnie tak jak Tobie odpowiada. Jeżeli zaś jesteśmy
przy podłączeniu DRA-800H do odbiornika tv należy tu wspomnieć o pełnym wsparciu obrazu w jakości 4K w portach HDMI:
4K w 60Hz, HDR10, HLG, 4:4:4 rozdzielczość kolorów i BT.2020 nie stanowią dla niego problemu.

Amplituner Denon wspiera także dzięki HDMI-CEC możliwość obsługi amplitunera oraz telewizora z funkcjami SMART za
pomocą jednego pilota!

Najważniejsze cechy:

Amplituner stereofoniczny o mocy 100W/kanał (8 Ohm)

Zakres impedancji kolumn: 4-16 Ohm (przy podłączeniu jednej pary kolumn) lub 8-16 Ohm (przy podłączeniu kolumn
w trybie A-B)

Zużycie prądu: 220W

Zużycie prądu w trybie Standby: 0.1W

Wejścia: 5x HDMI, Phono, 2x Analog Audio, 2x Optyczne, Koaksjalne, USB

Wyjścia: HDMI (ARC), Pre-Out Analogowy, 2x subwooferowe, 1x słuchawkowe

Bluetooth, Airplay2

Kupuj w salonie on-line audioplaza.pl 

Wsparcie dla systemu Denon Heos

Wsparcie dla asystentów głosowych: Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri

Dostępne kolory – czarny oraz srebrny. Oba wykończone frontem z aluminium.
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