
HEOS HomeCinema Odkryj na nowo niesamowicie mocny i porywający dźwięk podczas 
oglądania ulubionych programów telewizyjnych oraz filmów. HEOS 
HomeCinema oferuje niezwykle wiernie odwzorowane dźwięki we 
wszystkich jego zakresach, dostarczając tym samym maksimum 
przyjemności z oglądanych programów telewizyjnych, filmów czy 
też podczas słuchania ulubionych piosenek.

BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK 
TYPU SOUNDBAR ORAZ SUBWOOFER: 
MNIEJ PRZEWODÓW. 
WIĘCEJ NIESAMOWITYCH DOZNAŃ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KLUCZOWE CECHY:
HEOS HomeCinema pozwala odkryć niesamowitą 
dramaturgię dźwięku podczas oglądania ulubionych 
programów telewizyjnych oraz filmów. Korzystaj z 
muzyki z topowych źródeł w chmurze lub odtwarzaj 
lokalne pliki przy użyciu intuicyjnej aplikacji HEOS app 
dostępnej dla iOS, Android™ lub Kindle Fire™.

HEOS HomeCinema został wyposażony w system po-
dwójnych przetworników średniotonowych oraz głośniki 
wysokotonowe z zaawansowanym systemem przetwa-
rzania DSP. Perfekcyjne brzmienie HEOS HomeCinema 
jest możliwe dzięki bezprzewodowemu subwooferowi 
posiadającemu podwójne 5 ¼ calowe przetworniki 
niskotonowe dostarczające – dzięki precyzyjnej obróbce 
DSP sygnału audio - zdecydowany i mocny bas bez 
zniekształceń.

• Dwupasmowe szybkie łącze Wi-Fi “N” zapewnia 
połączenie ze standardowymi bezprzewodowy-
mi sieciami domowymi. 

• Soundbar zawiera czterokanałowy wzmacniacz 
klasy D. Tak samo subwoofer zapewnia dedy-
kowaną moc klasy D potrzebną do cyfrowego 
wzmocnienia dźwięku. 

• Podwójnie zaokrąglony, prostokątny przetwor-
nik średnio-niskotonowy posiada membranę z 
kevlaru i podwójny napęd magnetyczny.

• Dzięki technologiom Dolby Digital, Digital Plus oraz 
dekodowaniu DTS, HEOS HomeCinema odkodowuje 
filmy oraz muzykę zgodnie z ich pierwotnymi kanałami 
a dzięki wbudowanemu procesorowi DSP zapewnienia 
drastycznie realnych doznań dźwiękowych. 

• Ekskluzywny proces przetwarzania Virtual Surround 
dekoduje kanały dźwiękowe i wykorzystuje zaawanso-
wane akustyczne algorytmu procesu obróbki DSP, aby 
zapewnić niewiarygodnie przestrzenny dźwięk. 

• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia płynne 
odtwarzanie najniższych częstotliwość i dynamiczny 
zakres głębokiego basu przy jednoczesnym zapobie-
ganiu zniekształceniom spowodowanym nadmiernym 
przeciążeniom. 

• Wejście i wyjście HDMI zapewnia funkcję kanału zwrot-
nego audio (ARC) dla pojedynczego kabla łączącego 
z telewizorem – brak konieczności dodatkowego 
połączenia audio. 

• Wejście cyfrowe i koaksjalne oraz Aux przeznaczone do 
analogowego wejścia stereo.

SYSTEM AUDIO
Wzmacniacz: 2-kanałowy wzmacniacz cyfrowy klasy D

Głośniki: System głośników 2.1 z podwójnym 
przetwornikiem stereo i bezprzewodowym 
subwooferem  

Formaty dźwięku: Dolby Digital, Dolby Digital 
Plus, DTS Decoding    

Wejście i wyjście HDMI: z kanałem zwrotnym 
audio ARC, pozwalające na bezpośrednie 
połączenie i sterowanie z telewiza

Inne wejścia: optyczne, koaksjalne, Aux

ŹRÓDŁA MUZYCZNE
Obsługiwane serwisy muzyczne: 
Rhapsody, Pandora®, Spotify®, TuneIn, 
iHeartRadio, SiriusXM™, i TIDAL oraz 
więcej pozostałych wkrótce*

Muzyka zapisana w telefonie/tablecie: 
Muzyka z iTunes zapisana lokalnie 
w urządzeniu iOS, pliki muzyczne na 
urządzeniach Android lub Kindle Fire ™.

Pamięć USB: połączona z HEOS 
HomeCinema oraz pozostałymi 
odtwarzaczami HEOS

ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA 
Bezprzewodowa łączność: współpracuje 
z sieciami w standardzie 802.11a/b/g/n na 
pasmach 2.4 GHz i 5Ghz

Sieciowa łączność: pojedynczy jack RJ-45  
w celu połączenia z Ethernetem

Aplikacja IR Learning: pozwala na kontrolę 
Soundbaru za pomocą pilota od telewizora  
i aplikacji HEOS app 

Zasilanie: AC 100 – 240 V, 
50/60 Hz, automatycznie 
przełączany zasilacz

Waga: 
Soundbar: 2.8Kg
Subwoofer: 6.6Kg

Temperatura pracy:  
od 5°C do 35°C

Zawartość opakowania:
• Soundbar
• Bezprzewodowy 

subwoofer
• Instrukcja obsługi
• Kabel HDMI
• Kabel optyczny
• Kabel instalacyjny 3,5 mm

Przyciski i wskaźniki:
• Głośność w górę / w dół
•  Wyciszenie (Mute) i wskaźnik LED 

wyciszenia
• Kolorowy wskaźnik stanu (LED)
• Połączenie do sieci (z tyłu)
• Reset (z tyłu)

Wymiary (wys x szer x dł): 
Soundbar:
8,20 x 101,70 x 9,4 (cm) 
82 x 1017 x 94 (mm) 
Subwoofer: 
31,24 x 17,15 x 33,20 (cm) 
313 x 171,5 x 332 (mm) 

Wykończenie produktu: Czarne

HEOSbyDenon.com

Pobieranie muzyki: niezabezpieczone 
DRM pliki do pobrania z dowolnego 
serwisu**

Radio internetowe: strumieniowanie 
MP3, AAC i WMA

Odtwarzane formaty albumów:  JPG, 
PNG, BMP i GIF

Obsługiwane formaty audio: pliki muzyczne MP3 
i WMA, w tym pliki WMA zakupione do pobrania, 
a także AAC (MPEG4) i FLAC (bezstratny) wraz z 
plikami WAV. Obsługuje częstotliwość próbkowania 
32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHz 

OGÓLNE

*W zależności od dostępności w Twojej okolicy
**W zależności od obsługiwanego formatu audio

KEY FEATURES:

HEOS by
Denon

Pandora, logo Pandora, sposób pakowania są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Pandora Media, Inc. Zostały wykorzystane zgodnie z licencją.

• Bezprzewodowy subwoofer może zostać umiesz-
czony w dowolnym miejscu w pokoju, a dzięki 
przetwarzaniu DSP zapewni wysoce precyzyjną 
synchronizację Soundbar/Subwoofer. 

• Tryb filmowy i muzyczny pozwala wybrać najlepszą 
jakość dźwięku dla kultowych filmów i ulubionych 
utworów muzycznych. 

• Tryb nocny umożliwia słuchanie z obniżonymi pozio-
mami głośności, pozwalając tym samym cieszyć się 
pełną gamą akustycznych doznań bez zakłócania 
spokoju pozostałych członków rodziny. 

• Opcja wzmocnienia dialogów znacznie poprawia sto-
pień ich zrozumienia – idealne rozwiązanie dla filmów 
i programów telewizyjnych o złożonych ścieżkach 
dźwiękowych, kiedy to często występują problemy 
ze zrozumieniem wyciszonych kwestii. 

• Soundbar został wyposażony w odbiornik podczer-
wieni umożliwiający przesyłanie poleceń pilota od 
telewizora do samego telewizora, gdy soundbar jest 
zamontowany tuż przed nim. 

• Dźwięk z telewizora może być rozsyłany na cały 
domowy ekosystem HEOS. Funkcja uczenia IR 
umożliwia sterowanie telewizorem za pomocą 
aplikacji HEOS.

• 2 przewody zasilające
• Kabel Ethernet
• Pilot uniwersalny
• 2 różne zestawy nóżek 

(krótkie i wysokie)

POKOJE: Nadaj każdemu z odtwarzaczy 
HEOS nazwę w zależności od pomiesz-
czenia, w którym stoi. Grupuj pokoje aby 
grać we wszystkich ten sam utwór w 
trybie „party”. Rozdziel pokoje aby grać 
różne utwory w każdym z nich.

NIECH GRA MUZYKA: Błyskawicznie 
decyduj jaka muzyka jest odtwarzana 
w każdym pomieszczeniu, oglądaj 
grafikę okładek lub sprawdź kolejkę 
żeby wiedzieć co będzie następne. 
Twórz i zapisuj playlisty. *Dostępność serwisów muzycznych może być uzależniona od regionu. Nie wszystkie serwisy mogą być dostępne w 

momencie zakupu. Niektóre serwisy mogą być dodawane lub usuwane w zależności od decyzji operatorów serwisów 
lub innych. Wejdź na www.HEOSbyDenon.com aby sprawdzić informacje i ogłoszenia.

Wejdź na HEOSbyDenon.com aby sprawdzić najnowsze dostępne 
w Twoim regionie serwisy.

• Dwa 20 mm. wysokotonowe głośniki z neodym-
nym magnesem zapewniają pełne odtwarzania  
pasma oraz szeroką scenę dźwiękową.

APLIKACJA HEOS
PROSTY I ŁATWY W OBSŁUDZE INTERFACE W JĘZYKU POLSKIM

Strumieniuj z ulubionych serwisów muzycznych lub słuchaj 
bezpośrednio z telefonu, tabletu lub pamięci USB. 
Z HEOS masz wszelkie możliwości i dostęp gdzie chcesz. 


