
Jako idealne połączenie wysokiej jakości i użyteczności Denon  

AVR-X520BT zapewnia idealną wierność odtwarzanego dźwięku 

wraz z zaawansowanymi funkcjami,  w tym zgodność z najnowszą 

specyfikacją HDMI oraz HDCP 2.2 niezbędną do odtwarzania 

treści 4K Ultra HD zabezpieczonych przed kopiowaniem. Sekcja 

wideo wyposażona jest w 5 wejść HDMI, z których 3 obsługują  

w pełnym zakresie 4K Ultra HD/60 Hz i 4:4:4 podpróbkowanie Pure 

Color  pass-through, zapewniając najlepsze efekty kina domowego. 

Nasz wyjątkowy asystent ustawień szybko i łatwo przeprowadzi Cię 

przez konfigurację obejmującą automatyczne ustawienie głośników 

z użyciem załączonego mikrofonu pomiarowego. Umożliwiając 

bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth AVR-X520BT jest także 

wyposażony w wygodny port USB na przednim panelu pozwalający 

na odtwarzanie ulubionych utworów lub ładowanie urządzeń mobil-

nych. Aplikacja Denon 500 Series Remote App pozwala na sterowanie 

amplitunerem przy pomocy urządzeń z Bluetooth.

www.denon.pl

AVR-X520BT

POTĘŻNY 5.2-KANAŁOWY AMPLITUNER AV  
Z BEZPRZEWODOWYM STRUMIENIOWANIEM 
BLUETOOTH® ORAZ HDCP 2.2, 4K ULTRA HD/60HZ 
VIDEO PASS-THROUGH

AVR-X520BT
Karta produktu

5.2-KANAŁOWY AMPLITUNER AV SURROUND



Specyfikacja techniczna

Liczba kanałów 5 (Front L/R, Center, Surround L/R) Sekcja przedwzmacniacza

Czułość / impedancja wejściowa 200 mV / 47 kohms

Moc wyjściowa 130 watts na kanał Pasmo przenoszenia 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB 

(6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1ch driven) (DIRECT mode)

stosunek S/N 98 dB (IHF-A weighted, DIRECT mode)

90W na kanał

(6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%, 2ch driven) Sekcja FM

Zakres częstotliwości 87.5 - 107.9 MHz

70W na kanal

(8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08%, 2ch driven) Sekcja AM

Zakres częstotliwości 522 kHz - 1611 kHz

Impedancja głośników 4 - 16 ohms

Ogólne

Zasilanie AC 230V, 50Hz

Pobór mocy 330 W (Standby 0.3 W)

Pobór mocy w stanie spoczynku 30 W (ECO on), 45 W (ECO off)

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) 434 × 151 × 319mm

Waga 7.5kg

Porty

WEJŚCIE HDMI x 5

Composite (video) x 2

Analogowe audio x 2

Cyfrowe optyczne x 2

USB (przód) x 1

WYJŚCIE HDMI Monitor x 1

Composite Monitor x 1

Audio Preout (SW) 0.2 ch

Słuchawki x 1

INNE FM Tuner Antenna x 1

AM Tuner Antenna x 1

Mikrofon konfiguracyjny x 1

NAJWAŻNIESZE CECHY [NOWE]
• 5.2-kanałowy amplituner AV, 130W na kanał
•  4K/60Hz pełny zakres pass-through  

(3 dedykowane wejścia HDMI )
• 5 wejść HDMI, w tym 3  z pełną obsługą  HDCP 2.2
• Wbudowany Bluetooth
• Automatyczna konfiguracja z mikrofonem pomiarowym
• Port USB na przednim panelu
•   Denon Bluetooth Remote App (Denon 500 Series Remote 

Dostępna dla  Android oraz iOS 

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA DENON 
DLA MAKSYMALNEJ JAKOŚCI
•  Wysokiej klasy wzmacniacz mocy o dyskretnej budowie dla 

wszytskich 5 kanałów (130W na kanał)
•  Obsługa dźwięku o wysokiej rozdzielczości dla Blu-ray, formaty: 

Dolby TrueHD i DTS-HD
• Minimalna ścieżka sygnału dla czystego sygnału audio i wideo
•  Przetworniki192kHz/24-bit D/A dla wysokiej wydajności wszyst-

kich kanałów
•  Compressed Audio Restorer (technologia poprawiająca  

skompresowany dźwięk)

ŁATWOŚĆ UŻYCIA
• Tryb ECO
• Asystent konfiguracji
•  Automatyczna kalibracja głośników przy użyciu  

mikrofony pomiarowego
•  Szybki wybór - przycisk bezpośredniego dostępu  

do ulubionych źródeł
• Łatwa obsługa, graficzny interfejs użytkownika
• Wyświetlacz z dużymi znakami
• W zestawie prosty, łatwy w użyciu pilot
• Odłączany przewód zasilający typu AC
•  Wyłącznik czasowy, ustawiony do 120 minut w odstępach 

10-minutowych
• Tryb Standby dla HDMI Pass through
• Auto Standby i niskie zużycie energii w trybie czuwania 0,3 W

Bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth
AVR-X520BT oferuje bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth 
z urządzeń wyposażonych w Bluetooth, obsługujących A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile). Po prostu wybierz AVR-
-X520BT w menu Bluetooth urządzenia aby włączyć amplituner 
i rozpocznij odtwarzanie muzyki. AVR-X520BT może zapamiętać 
do 8 sparowanych urządzeń, więc również rodzina i znajomi 
mogą słuchać ulubionych utworów.

4K Ultra HD/60 Hz Video Pass-through; HDCP 2.2
Wyposażony w 5 wejść HDMI AVR-X520BT obsługuje w trzech 
z nich w pełnym zakresie 60Hz pass-through, wraz z podprób-
kowaniem 4:4:4 Pure Color, zapewniając zgodność wszystkich 
wejść HDMI z 3D.

Łatwy do skonfigurowania. Łatwy w użyciu.
Wraz z naszym wyjątkowym asystentem ustawień oraz skróconą 
instrukcją łatwo i szybko podłączysz i skonfigurujesz kino domo-
we. AVR-X520BT wyposażony jest w pomiarowy mikrofon konfi-
guracji, który dostosowuje najważniejsze parametry systemu do 
głośników i pomieszczenia. 

Unikalna aplikacja Bluetooth
Pobierz aplikację 500 Series Denon Remote app i steruj funkcja-
mi AVR-X520BT za pomocą urządzeń z Bluetooth. Możesz stero-
wać włączaniem i wyłączaniem, głośnością, wyciszaniem oraz 
wyborem źródła. Aplikacja jest dostępna w wersji dla systemu 
Android, oraz iOS. 

Łatwy wybór funkcji 
Przejrzysty panel przedni AVR-X520BT wyposażony jest w 4 
przyciski szybkiego wyboru funkcji, pozwalające na wybór ulu-
bionych źródeł. Również ergonomicznie zaprojektowany pilot 
wyposażony jest w przyciski szybkiego wyboru. AVR-X520BT 
zapamiętuje preferowane źródła jak też ustawienia każdego z 
nich, co pozwala na słuchanie dźwięku z indywidualnie dobra-
nymi ustawieniami dla każdego źródła. Wyboru można również 
dokonać przez aplikację Bluetooth.

Wzmacniacz mocy o dyskretnej konstrukcji
Wszystkie 5 stopni mocy oferuje autentyczne wzmocnienie 
klasy AB i jest skonfigurowanych z dyskretnymi tranzystorami 
najnowszej generacji, które swobodnie zasilają głośniki o niższej 
impedancji 6 ohm, dostarczając na każdy kanał do 130W mocy.

Łączność USB 
Poza wieloma złączami analogowymi i cyfrowymi AVR-X520BT 
wyposażony jest w wygodny port USB umieszczony na panelu 
przednim, dzięki któremu można odtwarzać szeroki zakres pli-
ków audio, w tym: MP3, WMA, FLAC i MPEG-4/AAC.
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EAN AVRX520BTBKE2 4951035056233 Czarny

UK AVRX520BTBKE2GB 4951035056233 Czarny

Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi 
firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę D & M Holdings 
Inc. odbywa się na podstawie licencji.

Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Denon jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym 
firmy D & M Holdings, Inc.

* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie
* Dostępne w kolorze czarnym

www.denon.pl


