
INFORMACJE O PRODUKCIE

AVR-X3100W
7 KANAŁOWY 

ZINTEGROWANY 
AMPLITUNER 

KINA DOMOWEGO

AVR-X3100W oferuje Ci dwie najbardziej popularne technologie 

bezprzewodowe: Wi-Fi oraz Bluetooth. Dzięki wbudowanej 

technologii AirPlay, Spotify Connect, a także opcji odtwarzania 

plików Gapless i formatów HD Audio, amplituner ten zaprasza 

Cię do korzystania ze wszystkiego, co ma Ci do zaoferowania 

sieć. AVR-X3100W posiada na tyle zaawansowany procesor, aby 

bezproblemowo poradzić sobie z przyszłościowym formatem 

sygnału 4K Ultra HD i 60Hz przy próbkowaniu 4:4:4 Pure Color 

4K, oba w najnowszej specyfikacji HDMI. Ponadto, amplituner 

jest wyposażony w 7+1 wejść HDMI wraz z opcją upscallingu do 

rozdzielczości 1080p i 4k 60Hz. Wyjątkowo mocna 7-kanałowa 

sekcja wzmacniacza posiada identyczną architekturę dla 

każdego z kanałów wraz z wysokonapięciową końcówką mocy 

o dyskretnej budowie. Dodatkowo nasz nowy ekologiczny tryb 

pracy wzmacniacza pozwala na automatyczne dostosowanie 

przekazywanej mocy względem poziomu głośności. Wskaźnik 

ECO pozwala na monitorowanie zużywanej energii w czasie 

rzeczywistym. 

BLUETOOTH®, WI-FI I ZAAWANSOWANE 
SKALOWANIE OBRAZU 4K ULTRA HD

www.denon.pl



Wbudowany Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay oraz DLNA
Dzięki temu, że AVR-X3100W posiada  wbudowany Bluetooth 
możesz strumieniować swoją ulubioną muzykę z dowolnego 
urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon, przenośny odtwa-
rzacz czy tablet. Amplituner może rozpoznawać i zapamiętywać 
8 urządzeń przenośnych wyposażonych w technologię Bluetooth, 
więc Twoja rodzina oraz znajomi będą mogli cieszyć się ze 
wspólnego słuchania ulubionych utworów. Wbudowana antena 
Wi-Fi umożliwia Ci podłączenie AVR-X3100W do swojej domowej 
sieci bezprzewodowo. Otwiera to przed Tobą nieograniczone 
możliwości strumieniowania muzyki, w tym słuchanie muzyki z 
internetowych stacji radiowych, a także z serwisu Spotify, z któ-
rego można korzystać dzięki wyposażeniu amplitunera w tech-
nologię Spotify Connect. Dzięki wbudowanej technologii AirPlay 
możesz słuchać muzyki ze swojego urządzenia wyposażonego w 
system iOS, takiego jak iPhone, iPod touch czy też iPad. DLNA w 
specyfikacji 1.5 pozwala na połączenie z PC, MAC lub urządze-
niami z systemem Android i korzystanie z pełnych możliwości 
strumieniowania. Dzięki dedykowanej aplikacji Denon Remote 
App sterowanie całym systemem możliwe jest za pomocą smart-
fonu czy tabletu z systemem iOS lub Android, a także dla Kindle 
Fire. 

8 wejść HDMI, 2 niezależne wyjścia HDMI
Wyposażony w 8 wejść HDMI, AVR-X3100W posiada 7 wejść 
HDMI na panelu tylnym oraz jedno wejście HDMI na przednim 

panelu, które pozwala Ci wygodnie podłączyć swoją ulubioną 
konsoletę do gier, kamerę video HDTV czy też inne urządzenie 
HDMI. Dwa wyjścia HDMI są w stanie przesłać  dwa różne sygna-
ły wideo, jeden do głównego pomieszczenia i jeden do wybranej 
drugiej strefy.

7 kanałowy wzmacniacz o dyskretnej 
konstrukcji z trybem pracy Eco
Wyjątkowa 7 kanałowa sekcja wzmacniacza o mocy 180 W 
posiada identyczną architekturę dla każdego z kanałów wraz z 
wysokonapięciową końcówką mocy o dyskretnej budowie. Nasz 
nowy ekologiczny tryb pracy wzmacniacza pozwala na automa-
tyczne dostosowanie przekazywanej mocy względem poziomu 
głośności. Wskaźnik ECO pozwala na monitorowanie zużywanej 
energii w czasie rzeczywistym. Tryb Auto Eco automatycznie 
przełącza się z normalnego trybu na tryb Eco, w zależności od 
poziomu głośności a końcówka wzmacniacza mocy jest przygo-
towany, aby napędzić również głośniki o niższej impedancji, jak 
np. 4 omy i zapewnić stabilność i kompatybilność dowolnego 
zestawu głośników.

Wbudowany Audyssey MultiEQ XT
AVR-X3100W zawiera pakiet technologii Audyssey Silver DSP 
w skład, którego wchodzi korektor akustyczny pomieszczenia 
MultiEQ. Poprzez dołączony mikrofon pomiarowy, system MultiEQ 
wykonuje pomiar całego pomieszczenia, a następnie dokonuje 

obliczeń oraz nadaje korekty dla każdego z kanałów. Technologia 
MultEQ XT oferuje więcej punktów pomiarowych (do 8 punktów) 
i generuje jeszcze dokładniejsze filtry cyfrowe. AVR-X3100W jest 
również wyposażony w Audyssey Pro.

Funkcja Multiroom
Dzięki elastycznej funkcji Amp Assign amplitunera AVR-X3100W, 
możesz rozbudować 5.1-kanałowy system kina domowego z 
dźwiękiem przestrzennym oraz wykorzystać dwa dodatkowe ka-
nały wzmacniacza, aby dostarczyć dźwięku stereo parze głośni-
ków 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 odsłucho-
wym jakość głębokich basów może zostać obniżona przez rezo-
nans występujący w pokoju. Ma to negatywny wpływ na jakość 
basu przez uskoki, które powodują dudnienie oraz ograniczenie 
wyrazistości basu. Wyposażony w podwójne wyjścia dla sub-
wooferów AVR-X3100W pozwoli Ci korzystać z nich, gdy będą 
ustawione w pokoju odsłuchowym w dwóch różnych miejscach. 
Dzięki dwóm subwooferom umieszczonym w różnych lokali-
zacjach, jakość basu może ulec poprawie dzięki zwiększeniu 
dynamiki odtwarzania oraz wyrazistości najgłębszego basu.

DANE TECHNICZNE

Liczba wzmacniaczy mocy 7 (Przedni L/P, Środkowy, Surround L/P Sekcja przedwzmacniacza

Surround Tylny L/P) Wrażliwość wejścia/impedancji 200mV/47komów

Moc wyjściowa 180 W na kanał Pasmo przenoszenia 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB 

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

135 W na kanał Współczynnik S/N 100dB (IHF-A weighted, tryb DIRECT)

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

105 W na kanał Strojenie zakresu częstotliwości 87.5 - 108 MHz

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

Impedancja głośników 4-16 omów Strojenie zakresu częstotliwości 522 kHz – 1611 kHz

Ogólne

Zasilanie AC 230 V, 50 Hz 

Zużycie energii 600 W (tryb czuwania 0.1 W, tryb czuwania CEC 0.5 W) 

Zużycie energii Brak Dźwięku 45 W (ECO on), 80 W (ECO off)

Wymiary (Szer.xWys.xGł.) 434 x 167 x 388 mm

Waga 10.7 kg

PORTY

WEJŚCIA HDMI (Front 1) x 8

Komponentowe       x 2

Kompozytowe (video)   x 3

Analogue Audio x 5

Cyfrowe optyczne x 2

Cyfrowe Koaksjalne x 2

WYJŚCIA Monitor HDMI x 2

Strefa 2 Preout 2.0 kan

Audio Preout (SW) 7.2 kan

Wejście słuchawkowe x 1

INNE Ethernet x 1

Port USB x 1

RS-232C x 1

Port mikrofonu x 1

Antena tunera x 1

Antena tunera x 1

NOWE FUNKCJE 

• Wbudowane WiFi z podwójną anteną
• Wbudowany Bluetooth
• Najnowszy standard HDMI z obsługą 3D 4K Ultra HD 60 Hz 

pass-through i rozdzielczość kolorów 4:4:4 
• 8 wejść HDMI (w tym jedno przednie)
• 2 wyjścia HDMI (główne + strefowe)
• Certyfikat ISF
• Strumieniowanie DSD i AIFF 
• Spotify Connect* 
• Udoskonalony system przetwarzania dźwięku w porównaniu 

do modelu z 2013 roku
• Zaawansowany tryb ECO z opcją on/off/auto

* Serwis nie jest dostępny w każdym państwie 
 

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DENONA 
DO MAKSYMALIZACJI JAKOŚCI DŹWIĘKU
• Wzmacniacz o dyskretnej budowie, tej samej jakości oraz 

mocy dla każdego z 7 kanałów (180 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
• Technologia Audyssey DSX i DTS Neo:X 
• 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 wyż-

szej rozdzielczości niż obecne HD na większych monitorach  
i ekranach

• Technologia Optimised Bass redirection, zapewniająca  
mocny bas w układzie bez subwoofera

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, Audyssey Pro ready
• Posiada prosty, łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• Aplikacja Denon dla urządzeń iOS i Android
• 4 przyciski szybkiego wyboru - mogą być użyte do gromadze-

nia ulubionych źródeł, stacji radia internetowego i preferen-
cyjnych ustawień 

• Sleep Timer z możliwością ustawienia opóźnienia do 120 min 
w odstępach 10-minutowych

• Standby HDMI Pass through
• RS232C dla integracji z systemami multiroom
• 2 strefy Multiroom
* Zone2 output from 2-channel digital PCM sources (coaxial, optical, HDMI, network)

 

|V02|

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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