
Denon HOME 350 Czarny Głośnik Multiroom Salon
Poznań

Cena: 2 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne
kolory: Biały, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Waga (kg): 6, 3

Bluetooth: Tak

Impedancja (Ohm): 4

Wymiary [wys. x szer. x gł.]
(cm):

38 x 22, 5 x 18
cm

OPIS PRODUKTU

Głośnik Multiroom DENON HOME 350
 

Denon Home 350 - największy z rodziny Home głośnik multiroom, który dzięki wi-fi i wraz z innymi głośnikami jest w stanie
nagłośnić Twój dom.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w budowaniu systemów audio, a od niedawna także w budowaniu urządzeń
multiroom, Denon rozszerza swoje portfolio o nowe głośniki z rodziny Denon Home.

Jednym z nich jest głośnik Denon Home 350. Dzięki niemu możesz poznać doskonałą jakość dźwięku, co więcej – dźwięku
bezprzewodowego! Jak każdy produkt Denon, Denon Home 350 także został zbudowany w celu zapewnienia niesamowitej
jakości dźwięku. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom akustycznym, fachowo dostrojonemu cyfrowemu przetwarzaniu
DSP i przetwornikom klasy premium, Denon Home 350 zapewnia ostrość wysokich tonów oraz moc i głębię basów.

Głośnik Denon Home 350 odtworzy całą Twoją muzykę zachwycając doskonałym dźwiękiem, którego oczekujesz od marki
Denon. Możesz go zgrupować z drugim Denon Home 350 w parę stereo lub połącz z innymi produktami kompatybilnymi z
technologią HEOS i słuchaj swojej muzyki w całym domu korzystając z funkcjonalności multiroom.

Dzięki Denon Home 350 możesz mieć cały muzyczny świat w swojej dłoni, ponieważ wszystkie wiodące muzyczne serwisy
streamingowe są w pełni zintegrowane i gotowe do użycia: Spotify Free i Premium, TIDAL, TuneIn, Deezer i wiele innych za
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pośrednictwem Wi-Fi, AirPlay 2 lub połączenia Bluetooth.

Denon Home Series współpracuje z najnowszymi asystentami głosowymi. Użyj inteligentnego głośnika lub telefonu i
wypowiadaj polecenia za pomocą Amazon Alexa, Google Assistant lub Apple Siri. Poproś o odtwarzanie muzyki, zwiększ
głośność, przejdź do następnego utworu i nie tylko. W przypadku Amazon Alexa wystarczy pobrać HEOS Home
Entertainment z aplikacji Amazon Alexa i cieszyć się sterowaniem głosowym z dowolnego urządzenia Echo
(sprzedawanego osobno). *

W zależności od źródła możesz cieszyć się dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości: nawet z plikami FLAC 192 kHz/24 bit,
WAV, ALAC oraz DSD 2.8/5.6 MHz.

Brzmi skomplikowanie? Nic bardziej mylnego! Aplikacja HEOS to wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć przygodę z
Denon Home 350. Pobierz darmową aplikację ze sklepu Apple Store lub Play Store i zintegruj Denon Home 350 z siecią
domową w ciągu kilku minut. Kontroluj głośnik za pomocą urządzenia mobilnego i korzystaj z przycisków Quick Select
poprzez innowacyjny interfejs dotykowy. Dzięki temu wszystkiemu konfiguracja i użytkowanie jest niezwykle proste!

Dzięki eleganckiemu wzornictwu i znakomitej jakości materiałom Denon Home 350 jest tak urzekający, że przyciąga uwagę
przy pierwszym spojrzeniu. Jest także wystarczająco subtelny, aby idealnie wkomponować się w Twój styl, spełniając
najwyższe wymagania estetyczne. Czarny czy biały? Wybierz swój Denon Home 350.

 

Najważniejsze cechy i funkcje:

 

Konstrukcja – głośnik stereo

6 wbudowanych wzmacniaczy w klasie D

6 przetworników

2x tweeter 19mm

2x woofer 165mm

Wsparcie dla plików wysokiej rozdzielczości

Wejście USB dla obsługi pendrive’ów

Wejście 3.5mm

Możliwość połączenia w parę stereo z drugim głośnikiem Home 350

Możliwość połączenia z subwooferem wspierającym technologię Heos

Wifi, AirPlay2, Bluetooth

waga 6,3 kg

wymiary 380 x 225 x 180 mm

dostępne kolory: czarny i biały
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