KARTA PRODUKTOWA

AVR-X2100W
7-KANAŁOWY ZINTEGROWANY
SIECIOWY AMPLITUNER
KINA DOMOWEGO

BLUETOOTH® I ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
SKALOWANIA OBRAZU 4K ULTRA HD 60 HZ
PASS-THROUGH
Amplituner sieciowy 7.2 AVR-X2100W oferuje najnowszą tech-

aplikacji Spotify za pomocą ostatniej wersji Spotify Connect

nologię dźwięku surround Denona w przystępnej cenie przy

(wymaga subskrypcji). Wyposażony w pełną mocy sekcję pro-

zachowaniu najlepszej możliwej jakości dźwięku. Ze swoimi 7

cesora dźwięku AVR-X2100W posiada możliwość konwertowa-

kanałami wzmacniacza o dyskretnej budowie, dostarczający-

nia i transkodowania źródeł wideo o standardowej i wysokiej

mi 150 W czystej mocy każdy AVR-X2100W tworzy niezwykły

rozdzielczości do 1080p o jakości HD, dla zapewnienia wyjąt-

dźwięk kinowy oraz odtwarza muzykę z wyjątkową dokładno-

kowych wrażeń wizualnych. Jest także wyposażone w funkcjo-

ścią. Wbudowana funkcjonalność Wi-Fi umożliwia podłączenie

nalność 4:4:4 Pure Color video pass-through, dla zapewnienia

się do domowej sieci z dużą łatwością, a technologia Bluetooth

najostrzejszej rozdzielczości koloru. Szeroka gama wejść, wyjść

ułatwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z kompatybilnych

i opcji sterowania czynią z AVR-X2100W prawdziwie wszech-

urządzeń przenośnych. Możesz także wybierać spośród wielu

stronne centrum zarządzania.

internetowych stacji radiowych, a także cieszyć się muzyką z
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Wbudowany Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay i DLNA
Wiele urządzeń przenośnych jest wyposażonych w funkcję połączenia Bluetooth, a wbudowana w AVR-X2100W technologia Bluetooth
pozwala Ci teraz na strumieniowanie ulubionej muzyki z aż ośmiu
urządzeń obsługujących funkcję Bluetooth, takich jak smarfony, przenośne odtwarzacze oraz tablety. Ten amplituner otwiera przed użytkownikiem nieograniczony świat muzyki z niezliczonych stacji radia
internetowego, jak również strumieniowanie z serwisu muzycznego
Spotify za pomocą ostatniej wersji aplikacji Spotify Connect, dzięki
wbudowanej technologii bezprzewodowej Wi-Fi, która umożliwi
szybkie połączenie się z Twoją domową siecią. Technologia AirPlay
umożliwi Ci natomiast cieszenie się ulubionymi utworami odtwarzanymi bezprzewodowo z Twojego urządzenia mobilnego, takiego
jak iPhone, iPod Touch lub iPad. Certyfikat DLNA 1.5 pozwala Ci na
podłączanie amplitunera do komputera PC lub Mac poprzez bezprzewodową domową sieć, aby zwiększyć możliwości strumieniowania
muzyki. Aplikacja Denon Remote App pozwala z łatwością sterować
AVR-X2100W za pomocą posiadanych urządzeń mobilnych oraz jest
dostępna na urządzenia Apple i Android, a także na Kindle Fire.
8 wejść HDMI, podwójne wyjścia HDMI
AVR-X2100W wyposażony jest w 8 wejść HDMI: 7 wejść HDMI
na panelu tylnym oraz wejście HDMI na przednim panelu, dzięki
któremu będziesz mógł podłączyć swoją ulubioną konsolę do
gier, kamerę HDTV oraz urządzenia z HDMI. Podwójne wyjścia
HDMI pozwalają obsługiwać jednocześnie dwa oddzielne ekrany
posiadające wejścia HDMI.
NOWE I UDOSKONALONE FUNKCJONALNOŚCI
• Wbudowany moduł WiFi z podwójną anteną
• Wbudowany Bluetooth
• Najnowsza technologia HDMI, 4K Ultra HD 60 Hz
pass-through i rozdzielczość koloru 4:4:4
• 8 wejść HDMI ( w tym 1 z przodu)
• Podwójne wyjście HDMI
• Strumieniowanie plików DSD i AIFF
• Certyfikat ISF
• Spotify Connect*
• Udoskonalony system przetwarzania dźwięku w porównaniu
do modelu z 2013 roku
• Zaawansowany tryb ECO z opcją off/on/auto
*

Nie jest dostępny we wszystkich państwach

Pełen mocy amplituner o siedmiu kanałach
z trybem ekologicznym
Posiadający wysokowydajny wzmacniacz o budowie dyskretnej
AVR-X2100W dostarcza dużej mocy, która wynosi aż 150W dla
każdego z kanałów. Dodatkowo, nasz nowy tryb Eco daje możliwość ograniczania zużycia energii. Jego wskaźnik Eco Meter
pokazuje efekt ograniczenia energii w czasie rzeczywistym. Tryb
Auto Eco automatycznie przełącza się pomiędzy trybem normalnym a Eco, w zależności od ustawionego poziomu głośności.
Aby zapewnić obsługę najszerszej liczby modeli głośników, AVR-X2100W posiada wzmacniacz umożliwiający pracę z głośnikami
o niskiej impedancji i jest stabilny przy 4 Ohm.
Wbudowana technologia Audyssey MultEQ XT
Amplituner AVR-2100W posiada wbudowaną technologię Audyssey Silver z pełnymi mocy funkcjami procesora DSP, wliczając w
to MultEQ do akustycznego pomiaru w pokoju oraz korekcję DSP.
Za pomocą dołączonego do zestawu mikrofonu pomiarowego,
technologia Audyssey MultEQ mierzy wszystkie głośniki wchodzące w skład zestawu kina domowego podczas konfiguracji łącznie
z subwooferem, a następnie generuje wiele precyzyjnych filtrów
korekcyjnych DSP, które zapewniają delikatny i najbardziej naturalny balans tonalny. Technologia MultEQ oferuje więcej punktów
pomiarowych (do 8 punktów) i generuje jeszcze dokładniejsze filtry
cyfrowe.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DENONA
DO MAKSYMALIZACJI JAKOŚCI DŹWIĘKU
• Całkowicie dyskretny wzmacniacz, o tej samej jakości oraz
mocy dla każdego kanału (7 kanałów, 150 W na kanał)
• Technologia Dolby TrueHD, dts-HD Master Audio
i Dolby Pro Logic IIz
• Bardzo wydajny przetwornik cyfrowo-analogowy 192kHz/
24-bit dla wszystkich kanałów
• Przetwarzane cyfrowo funkcje odtwarzania dla iPoda
i iPhone’a (poprzez USB) dla najlepszej jakości dźwięku
• Obsługa video 4k, aby cieszyć się plikami video w 4 razy wyższej rozdzielczości niż obecne HD na większych monitorach
i ekranach
• Technologia Optimised Bass redirection, zapewniająca mocny
bas w układzie bez subwoofera

Funkcja Multiroom
Dzięki elastycznej funkcji Amp Assign amplitunera, możesz
rozbudować 5.1-kanałowy system kina domowego z dźwiękiem
surround oraz wykorzystać dwa dodatkowe kanały wzmacniacza, aby cieszyć się dźwiękiem stereo z pary głośników w innym
pokoju. Oglądaj film słuchając ścieżki dźwiękowej w formacie
dźwięku przestrzennego oraz odtwarzaj muzykę z głośników
stereo w innym pomieszczeniu.
Podwójne wyjścia dla subwooferów
W zależności od usytuowania subwoofera w pokoju odsłuchowym jakość głębokich basów może zostać obniżona przez rezonans występujący w pokoju. Ma to negatywny wpływ na jakość
basu przez uskoki, które powodują dudnienie oraz ograniczenie
wyrazistości basu. Wyposażony w podwójne wyjścia dla subwooferów AVR-X2100W pozwoli Ci korzystać z nich, gdy będą
ustawione w pokoju odsłuchowym w dwóch różnych miejscach.
Dzięki dwóm subwooferom umieszczonym w różnych lokalizacjach, jakość basu może ulec poprawie dzięki zwiększeniu
dynamiki odtwarzania oraz wyrazistości najgłębszego basu.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I INNE FUNKCJE
• Asystent ustawień, umożliwiający podążanie za instrukcjami
krok po kroku z graficznym interfejsem dla użytkownika,
Menu w języku polskim
• Poziomy, kolorowy układ terminali głośnikowych
do szybkiego podłączenia
• Głośniki/ Etykiety przewodowe HDMI
• Technologia Audyssey Dynamic Volume®
• Technologia DynamicEQ
• Technologia Audyssey MultEQ XT
• Posiada prosty, łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• Aplikacja Denon dla urządzeń iOS i Android
• 4 przyciski szybkiego wyboru - mogą być użyte
do gromadzenia ulubionych źródeł, stacji radia internetowego
i preferencyjnych ustawień
• Sleep Timer z możliwością ustawienia opóźnienia do 120 min
w odstępach 10-minutowych
• Standby HDMI Pass through
• 2 strefy Multiroom-Multisource

Bluetooth® słowny znak towarowy oraz logotypy są zarejestrowanymi
znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Każde
wykorzystanie tych znaków jest objęte licencją D&M Holdings Inc.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
Denon jest znakiem towarowym lub innym znakiem handlowym D&M
Holdings, Inc.
* Nie jest dostępny we wszystkich państwach
* Dostępny wyłącznie w kolorze czarnym
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Informacje techniczne
Liczba wzmacniaczy mocy
Moc wyjściowa
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Porty
7 (Przedni L/P, Środkowy,

Sekcja przedwzmacniacza

HDMI (Front 1)

x8

Surround L/P, Surround Tylny L/P)

Wrażliwość wejścia/impedancji

200 mV / 47 omów

Komponentowe

x1

150 W na kanał

Pasmo przenoszenia

10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB

Kompozytowe (video)

x2

(DIRECT mode)

Analogowe Audio

x4

100 dB (IHF-A weighted, DIRECT mode)

Cyfrowe optyczne

x2

Monitor HDMI

x2

Strefa 2 Preout

2.0 kan

Audio Preout (SW)

0.2 kan

Słuchawkowe

x1

Ethernet

x1

(6 omów, 1kHz, THD 1%, obsługiwana przez 1-kan.)

Impedancja głośników

AVRX2000BKE2

125 W na kanał

Współczynnik S/N

(6 omów, 1kHz, THD 0,7%, obsługiwana przez 2kan.)

Sekcja FM

95W na kanał

Strojenie zakresu częstotliwości

(8 omów, 20Hz-20kHz, THD 0,08%, obsługiwana przez 2kan.)

Sekcja AM

4 - 16 omów

Strojenie zakresu częstotliwości

WEJŚCIA

87.5 - 108 MHz

WYJŚCIA

522 kHz – 1611 kHz

Ogólne
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INNE

Zasilanie

AC 230 V, 50 Hz

Zużycie energii

500 W (tryb czuw. 0.1 W, tryb czuw. CEC 0.5 W)

Port USB

x1

Zużycie energii Brak Dźwięku

35 W (ECO on), 75 W (ECO off)

Port mikrofonu

x1

Wymiary (Szer.xWys.xGł.)

434 x 167 x 339 mm

Antena tunera FM

x1

Waga

9.7 kg

Antena tunera AM

x1

