
Podczas, gdy panele telewizyjne o jakości HD stają się coraz 

cieńsze, producenci starają się sprostać wyzwaniu dostarczania 

porównywalnej jakości dźwięku z coraz mniejszych głośników 

wewnętrznych telewizorów. Supernowoczesny system wirtualnego 

kina Denon DHT-S514 jest rozwiązaniem problemu niskiej jakości 

dźwięku z płaskich telewizorów. Jest on wyposażony w  proste 

połączenie HDMI i bezprzewodowe Bluetooth plug-and-play. 

DHT-S514 umożliwia osiągnięcie rzeczywistego dźwięku surround 

oraz jest wyposażony w bezprzewodowy subwoofer, który zapewnia 

całkowicie przestrzenny dźwięk podczas oglądania telewizji, czy też 

słuchania muzyki.

System DHT-S514 jest nowoczesnym urządzeniem o jakości 

HiFi, które oferuje mocny, dynamiczny dźwięk wydobywający 

się z dwukanałowego, dwudrożnego soundbara i połączonego 

bezprzewodowo subwoofera. System ten natychmiast przekształca 

telewizor z płaskim ekranem w domowe centrum rozrywki do 

oglądania filmów, grania w gry lub też odtwarzania muzyki w 

najwyższej jakości.

System jest wyposażony w cyfrowe, analogowe i bezprzewodowe 

wejścia. Dzięki funkcji Bluetooth z technologią aptX można przesyłać 

audio strumieniowo w jakości odpowiadającej jakości dźwięku z CD 

korzystając z urządzeń bezprzewodowych wyposażonych w funkcję 

Bluetooth, smartfonów czy tabletów. Dodatkowo, technologia 

Denon Virtual Surround oferuje wrażenie pełnego, przestrzennego i 

wielokanałowego dźwięku kina domowego dzięki dekoderom Dolby 

Digital oraz DTS. DHT-S615 posiada wiele trybów pracy, w tym Tryb 

Nocny, który umożliwia oglądanie telewizji późnym wieczorem bez 

zakłócania spokoju pozostałych domowników.
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Wysokiej jakości dźwięk
System wirtualnego kina Denon DHT-S514 zbudowany jest z 
wysokiej jakości komponentów oraz wykorzystuje najnowsze 
technologie odtwarzania dźwięku, co sprawia, że urządzenie 
dostarcza bogaty, dynamiczny dźwięk i muzykę z telewizora. Stacja 
posiada dwa średniotonowe przetworniki owalne 2 x 5-calowe 
oraz głośniki wysokotonowe, dla osiągnięcia krystalicznie czystej 
reprodukcji dźwięku w jakości HiFi. Subwoofer o dużej mocy 
posiadający dwa przetworniki 5 ¼-calowe i z łatwością odtwarza 
głębokie basy, dzięki czemu doświadczysz poruszających ziemię 
efektów dźwiękowe prosto z sali kinowej. Dodatkowo, subwoofer 
jest bezprzewodowy, więc można go umieszczać w dowolnym 
miejscu w pokoju, w pozycji pionowej lub poziomej.

Proste połączenie z telewizorem
DHT-S514 można połączyć z telewizorem za pomocą zawartego 
w zestawie przewodu HDMI. Technologia HDMI ARC (Audio Return 
Channel) umożliwia także odtwarzanie dźwięku przez zestaw 
kina domowego z innych urządzeń audio-wideo podłączonych do 
telewizora przez kabel HDMI. DHT-S514 odtwarza także dźwięk 
ze zintegrowanego DVB (połączenie satelitarne lub kablowe) lub 
naziemnej telewizji cyfrowej. Jeśli telewizor nie obsługuje technologii 
HDMI ARC, dźwięk systemu DHT-S514 odtwarzać można korzystając 
z optycznych lub coaxialnego wejść cyfrowych z telewizora lub z 
innych źródeł podłączonych lub zintegrowanych z nim.

Bezprzewodowe strumieniowanie za pomocą Bluetooth 
Wejście bezprzewodowe Bluetooth umożliwia strumieniowanie 
dźwięku z urządzeń kompatybilnych z technologią Bluetooth, takich 
jak smartfony, tablety lub komputery (z technologią Bluetooth A2DP).

Wiele wejść cyfrowych i analogowych
Szerokie spectrum możliwości połączeniowych, w tym cyfrowe wejścia 
optyczne, coaxialne oraz wejścia analogowe, które umożliwia połączenie 
DHT-S514 ze starszymi modelami telewizorów, dekoderów, odtwarzaczy 
DVD/CD oraz innych przenośnych odtwarzaczy muzycznych.

Dekodowanie Dolby Digital i DTS
Tryb Denon Virtual Surround oferuje dźwięk przypominający dźwięk 
przestrzenny sali kinowych z dekodowaniem Dolby Digital i DTS z 
technologią Bluray, DVD, DVB oraz innych źródeł dźwięku surround. 
Zaawansowane akustyczne algorytmy wiarygodnie naśladują 
wielokanałowy system głośników dźwięku surround kina domowego.

Wybór trybów odsłuchu i Tryb Nocny
Tryb Dźwięku Surround, podobnie jak trzy dopasowane tryby dźwięku 
poprawiają jakość odtwarzanej ścieżki dźwiękowej oglądanych 
filmów oraz muzyki. Tryb Dialogu oferuje czysty dźwięk w jakości 
HiFi bez wzbogacania go o dodatkowe dźwięki. Dodatkowo, Tryb 
Nocny pozwala Ci cieszyć się dźwiękiem w jakości Hi-Fi bez nagłych 
skoków w poziomie głośności, więc możesz oglądać telewizje do 
późnych godzin wieczornych nie zakłócając spokoju domowników.

Łatwy do instalacji
Do zestawu dołączony jest kabel HDMI, w celu ułatwienia połączenia 
z telewizorem. Zawarty jest także optyczny kabel cyfrowy oraz 
analogowy kabel audio stereo. Konfiguracja systemu jest wspierana 
przez skróconą instrukcję obsługi oraz pełną instrukcję obsługi. Do 
DHT-S514 dodawany jest także pilot zdalnego sterowania, który 
potrafi uczyć się komend z pilota od telewizora (lub większego 
„kapitańskiego” systemu pilota), co zmniejsza liczbę pilotów w 
pokoju. W przypadku, gdy system zostanie umieszczony przed 
telewizorem, przekaźnik podczerwieni pozwala sygnałowi pilota 
telewizyjnego dotrzeć się do przekaźnika telewizora.

NOWE FUNKCJE
•  2-drożny system głośnikowy pasujący do 42-calowych 

lub większych telewizorów  
• Bezprzewodowy subwoofer o dużej mocy
•  Możliwość podłączania przez HDMI (1x wejście i 1x wyjście)  

z technologią ARC (Audio Return Channel)
• Bezprzewodowy streaming za pomocą Bluetooth z technologią aptX 
• Wejścia coaxialne i cyfrowe, jak również wejście analogowe
• Wbudowany dekoder Dolby Digital i DTS
• 3 tryby odsłuchu
• Tryb Nocny
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Czarny
Czarny

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIA DENONA DLA 
OSIĄGNIĘCIA NAJLEPSZEJ JAKOŚCI DŹWIĘKU
•  2-drożny system głośnikowy z dwoma przetwornikami 

wysokotonowymi 1/2” oraz dwoma średniotonowymi  
przetwornikami owalnymi 2” x 5” 

•  Bezprzewodowy subwoofer z dwoma przetwornikami 5 1/4” dla 
uzyskania mocnego basu

• Dekoder Dolby Digital oraz DTS z Denon Virtual Surround
• Dynamic Bass Technology wzmacniająca odtwarzanie basu
•  Bezprzewodowy streaming za pomocą Bluetooth z technologią aptX 

dla uzyskania jakości CD
• Tryb Nocny

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
•  DHT-S514 posiada możliwość uczenia się poleceń pilota od telewizora
• Do zestawu dołączony prosty pilot
• Wejście i wyjście HDMI 
•  Możliwość podłączenia go bezpośrednio do telewizora za pośrednictwem 

jednego kabla
• Automatyczne przełączanie wejść
•  Połączenie za pomocą Bluetooth umożliwiające bezprzewodowe 

strumieniowanie muzyki
•  Wbudowany przekaźnik podczerwieni do przesyłania sygnału komend 

pilota telewizora
•  Dwie pary podnóżków umożliwiających dopasowanie wysokości, gdy 

system umieszczony jest z przodu telewizora
•  Wbudowane otwory umożliwiające zamontowanie urządzenia bezpośrednio 

na ścianie
•  Skrócona instrukcja obsługi umożliwiająca szybkie uruchomienie systemu

Dane techniczne

Funkcje
HDMI: ARC / CEC
Wejście cyfrowe: Optyczne/Koaksjalne
Wejście analogowe (3,5mm mini jack)
Prosta konfiguracja za pomocą jednego kabla
Bluetooth: A2DP / APT-X
Dekodowanie Dolby Digital / DTS
Tryby dźwięku:
Dialog, Muzyka Przestrzenna, Film Przestrzenny
Nocny tryb odsłuchu
Funckja Bass Trac
Subwoofer bezprzewodowy
Moc subwoofera 

½” głośnik wysokotonowy

½” głośnik wysokotonowy

Bass-reflex w kształcie litery U

Głośniki basowe 2x 5 1/4”

Średniotonowe przetworniki owalne 2” x 5”

Średniotonowe przetworniki 
owalne 2” x 5”

Miejsce na mocowania naścienne

Obsługa
Przyciski kontrolne
Pilot zdalnego sterowania
Funkcja nauki pilota sterowania
Przekaźnik podczerwieni

Ogólne cechy
Dostępny kolor: Czarny
Automatyczne wyłączanie zasilania
Wymiary ( W x H x D)
Wysokość ze stopką 1/ stopką 2
Waga
Wymiary subwoofera (W x H x D)
Waga subwoofera

•
•
1004 x 79.4 x 78.3 mm
99.4 mm / 111.4 mm
2.3kg
171.5 x 313 x 346 mm
5.9kg

•
•
•
•

Instalacja
Miejsce na montowanie naścienne
Możliwość umieszczenia na stole
Regulowana wysokość stopek (2x)

•
•
•

• (1x in / 1x out)
• / •
•
•
• / •
• / •

•
•
•
•
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