
Denon PMA-900HNE Srebrny Wzmacniacz Stereofoniczny
Salon Poznań

Cena: 3 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne
kolory: Srebrny, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz Stereofoniczny Denon PMA-900HNE
Użyj swojego głosu, aby streamować swoje ulubione serwisy muzyczne przez Alexa do produktu Denon z technologią
HEOS® Built-In. Poproś Alexę o odtwarzanie muzyki ze Spotify, Amazon Music HD, TIDAL i wielu innych. Zwiększ lub
zmniejsz głośność, wstrzymaj, wycisz i odtwórz następny utwór — wszystko za pomocą głosu. Aby rozpocząć odtwarzanie
muzyki za pomocą poleceń głosowych Alexa, otwórz aplikację Alexa i wybierz „Skills”. Dodaj HEOS Home Entertainment,
aby włączyć funkcjonalność. Następnie przejdź do Smart Home w menu aplikacji Alexa, wybierz Urządzenia i Odkryj lub
powiedz "Alexa, odkryj moje urządzenia".

Zaawansowany wzmacniacz zintegrowany High Current o mocy 85 W

Wzmacniacz zintegrowany PMA-900HNE, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii wzmacniaczy Denon klasy
premium i funkcji Advanced High Current, zapewnia głośnikom moc 85 W na kanał przy 4 omach.

Wbudowana funkcja strumieniowego przesyłania muzyki przez Wi-Fi, Bluetooth i AirPlay 2

Wbudowany moduł Wi-Fi HEOS® łączy się z siecią, aby zapewnić niemal nieograniczone możliwości strumieniowego
przesyłania muzyki. Słuchaj szerokiej gamy serwisów muzycznych online lub połącz się z urządzeniem inteligentnym za
pomocą AirPlay 2 lub Bluetooth.

Integralność konstrukcji z wybranymi komponentami

Od 1910 roku, markę Denon charakteryzuje głębokie dziedzictwo pionierskich rozwiązań w technologiach audio — od
pierwszego japońskiego producenta elektroniki audio po produkcję pierwszych na świecie komercyjnych płyt CD. Inwestycje
ukierunkowane w badania i rozwój dźwięku zapewniają Ci dostęp do najnowszych technologii i najwyższej jakości za
każdym razem, gdy słuchasz ulubionej muzyki.

Zaawansowany wysokoprądowy pojedynczy obwód push-pull

Zaawansowany wysokoprądowy (AHC) wzmacniacz mocy z pojedynczym układem Push-Pull: Szerokie pasmo
przechwytuje wszystko, od głębokiego basu po szczegółowe wysokie tony. Konstrukcja AHC zapewnia kompatybilność z
szeroką gamą typów głośników i impedancji.
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Certyfikowany dźwięk Hi-Res

Możliwość dekodowania bezstratnych plików audio ALAC, FLAC i WAV o wysokiej rozdzielczości do 24-bit/192 kHz, a także
ścieżek DSD 2.8 MHz i 5.6 MHz (audiofilski format SACD) pozwala cieszyć się każdą nutą dokładnie tak, jak chciał tego
artysta.

Dane techniczne:
zaawansowany wysokoprądowy (AHC) wzmacniacz sieciowy hi-fi o mocy 85 W na kanał, aby cieszyć się dźwiękiem
hi-fi Denon płynnie zintegrowanym z najnowszą technologią streamingu
specjalistyczna inżynieria dźwięku obejmująca starannie dobrane podzespoły hi-fi i dedykowane obwody z krótkimi,
prostymi ścieżkami sygnału między sekcjami zasilania i wzmocnienia, aby zapewnić najwyższą jakość dźwięku
wzmacniacz Denon klasy Hi-Fi oferuje dyskretne wzmocnienie o mocy 85W z funkcją Advanced High Current, która
zapewnia pełną kontrolę nad podłączonymi głośnikami.
zintegrowane wejście gramofonowe i korektor MM/MC, dzięki czemu możesz bezpośrednio podłączyć gramofon i
cieszyć się światem winyli korzystając z dowolnej wkładki (MM lub MC)
bezprzewodowa technologia streamingu muzyki multi room HEOS® Built-in umożliwia słuchanie szerokiej gamy
serwisów muzycznych z Internetu
obsługuje Spotify, Amazon Music, TuneIn, Deezer i wiele innych, aby bezprzewodowo przesyłać odtwarzać i cieszyć
się muzyką z najpopularniejszych serwisów online
cyfrowe radio internetowe TuneIn daje dostęp do pełnego uniwersum światowych stacji radiowych.
certyfikat Hi-Res Audio, funkcje sieciowe i USB umożliwiają odtwarzanie bez przerw dźwięku o wysokiej
rozdzielczości, w tym 192 kHz/24-bit FLAC, WAV, ALAC i DSD 2.8/5.6 MHz.
Amazon Alexa, Asystent Google i Apple Siri pozwalają sterować PMA-900HNE i internetowymi serwisami muzycznymi
za pomocą poleceń głosowych
przetwornik cyfrowo-analogowy klasy Premium, dzięki któremu usłyszysz najdrobniejsze szczegóły swojej muzyki i nie
przegapisz żadnej nuty.
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