
Bądź świadkiem narodzin nowej serii Denon Hi-Fi. Wprowadzany 

wzmacniacz stereofoniczny PMA-50 zosta ł stworzony d la 

wymagających użytkowników Hi-Fi szukających kompaktowego 

urządzenia i wysokiej jakości designu, odpowiadających ich stylowi 

życia. Jednocześnie jest on wyposażony w opcje odtwarzania 

muzyki nowej generacji, oferując unikalną gamę wejść cyfrowych, w 

tym optyczne, koaksjalne, USB-B i Bluetooth.

PMA-50 wyposażony jest w oryginalne technologie dźwięku Denon, 

takie jak zaawansowane przetwarzanie AL32 i zegar główny DAC 

opracowane dla najwyższej jakości komponentów Hi-Fi, aby istotnie 

poprawić wrażenia ze słuchania muzyki. Przetwarza dźwięk o 

wysokiej rozdzielczości do 192kHz / 24bit, wraz z DSD o wydajności 

2.8MHz i 5.6MHz i zapewniając w ten sposób jakość dźwięku na  

nowym poziomie z dowolnego źródła.

www.denon.pl

PMA-50
Karta produktowa

W PEŁNI CYFROWY WZMACNIACZ STEREO  
O ATRAKCYJNYM WYGLĄDZIE  
I KOMPAKTOWYCH WYMIARACH

PMA-50 WZMACNIACZ HI-FI STEREO Z BLUETOOTH



EAN PMA50SPE2 4951035054789 Black

UK PMA50SPE2GB 4951035054789 Black

Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi
Bluetooth SIG, Inc.; używane przez firmę D & M Holdings Inc.
na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich
odpowiednich właścicieli.

© 2013 CSR i jej spółek grupy.
Znak aptX® i logo aptX są znakami towarowymi firmy CSR lub jednej ze
spółek grupy i może podlegać jednej lub kilku jurysdykcjom.
N MARK jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem 
towarowym NFC Forum, Inc. w USA i innych krajach.
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

Specyfikacja techniczna

Liczba wzmacniaczy 2 Bluetooth

Power output 25 W+25 W (8 Ω/ohms, 1 kHz, T.H.D. 0.1 %)   Obsługiwane formaty A2DP/AVRCP

50 W+50 W (4 Ω/ohms, 1 kHz, T.H.D. 1.0 %)  Obsługiwane kodeki aptX low latency/AAC/SBC

Impedancja głośników 4 - 16 ohms Parowanie Bluetooth NFC •

USB-B Audio Streaming PCM192/24, DSD2.8, DSD5.6  Multi-pairing 8

Częstotliwość próbkowania PCM 192/24  Multi point 3

Izolacja zakłóceń z komputera • Ogólnie

Zaawansowane przetwarzanie AL32 •  Zasilanie AC 230 V, 50 Hz 

Zegar główny DAC •  Pobór mocy 35 W (Standby 0.2 W)

Podwójny zegar (44.1/48) • Wymiary (Szer x Wys x Gł) 200 x 86 x 258mm

Waga 2.5 kg

Porty

WEJŚCIA Cyfrowe optyczne x 2

Cyfrowe koaksjalne x 1

USB-B x 1

AUX in x 1

WYJŚCIA Subwoofer pre out x 1

Podłączenia głośnikowe x 2

Słuchawki x 1

NAJWAŻNIEJSZE CECHY 
• Dźwięk wysokiej jakości, stylowy wzmacniacz stereo
• USB-B DAC- do połczenia z komputerem i odtwarzania 

dźwięku wysokiej rozdzielczości 
• Wejścia cyfrowe optyczne / koaksjalne i analogowe
• Bezprzewodowe strumieniowanie w jakości CD o niskich 

opóźnieniach przez Bluetooth® aptX®, parowanie NFC 

 
 

NAJNOWOCZESNIEJSZE ROZWIĄZANIA DENON
DLA MAKSYMALIZACJI JAKOŚCI
• 50 watów na kanał (4 omy), w pełni cyfrowy wzmacniacz
• Układ Advanced AL32 Processing
• Wyjście do rozbudowy systemu o dodatkowy subwoofer
• Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I INNE FUNKCJE
• Ustawienie pionowe lub poziome z dostosowującym się 

wyświetlaczem
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• Auto Standby i niskie zużycie energii w trybie czuwania 0,2 W

Układ przetwarzania Advanced AL32 Processing Digital Audio
Dla najwyższej wierności brzmienia utworów z 16-bitowych 
20-bitowych i 24-bitowych cyfrowych ścieżek audio, PMA-50 
wyposażony został w układ cyfrowego przetwarzania dźwięku 
Denon Advanced AL32. Znajdujący się na wyposażeniu naj-
wyższych modeli odtwarzaczy płyt CD i cyfrowych urządzeń 
audio, układ Advanced AL32 przetwarza cyfrowo filtrując  
i przekształcając dane o niższym zakresie do pełnych 32 bitów, 
zapewniając niezwykły zakres dynamiki oraz zauważalnie lepszą 
rozdzielczość. Twoje zapisane cyfrowo ulubione utwory nigdy nie 
brzmiały lepiej.

Konstrukcja zegara głównego DAC
W celu zmniejszenia zakłóceń zegara głównego jego sygnał jest 
przetwarzany w modulatorze PWM. Taka konstrukcja zegara 
głównego Denon zapewnia właściwą lokalizację dźwięku i jego 
realistyczne brzmienie.

W pełni cyfrowy wzmacniacz mocy dla potężnego  
i szczegółowego dźwięku
Sekcja wzmacniacza zawiera technologię DDFA®  z CSR.
Obwód stopnia wyjściowego ma odrębną konstrukcję, która 
zapewnia wyższy stosunek sygnału do szumu i mniejsze znie-
kształcenia w porównaniu do konwencjonalnych wzmacniaczy 
klasy D. Ten zaawansowany system wzmacniacza zapewnia 
doskonałą jakość dźwięku wraz z wysoką wydajnością wzmac-
niacza 50W przy 4 omach. Wielofunkcyjne złącza głośnikowe 
klasy Premium umożliwiają bezpośrednie podłączenie kabli gło-
śnikowych, złącze typu Pin, jak również złącza bananowe.

Wejście USB-B dla dźwięku wysokiej rozdzielczości  
w tym PCM i DSD
Dzięki podłączeniu przez USB-B do komputera PC lub Mac, 
miłośnicy muzyki mogą cieszyć się doskonałą wiernością 
dźwięku, jak z najnowszych źródeł wysokiej rozdzielczości, 
przy odtwarzaniu wysokiej rozdzielczości ścieżek audio PCM  
i DSD. PCM obsługuje ścieżki do 24-bitów / 192 kHz i 2.8MHz  
i 5.6 MHz DSD. Kabel USB-A-USB-B w zestawie.

Aby wyeliminować zakłócenia wywołane przez PC poprzez cy-
frowe wejście USB, PMA-50 wyposażony jest w specjalny blok 
izolacji zakłóceń przed wzmacniaczem cyfrowym.

Wybór wejść cyfrowych
2 optyczne i 1 koaksjalne wejście zapewniają  zgodność z cyfro-
wymi źródłami audio a wejście analogowe stereo ze starszymi 
urządzeniami analogowymi.

Łączność bezprzewodowa Bluetooth z NFC i Multi-Point
Strumieniuj swoje ulubione ścieżki dźwiękowe z urządzeń prze-
nośnych poprzez łączność Bluetooth PMA-50, która zapewnia 
szybkie i łatwe parowanie poprzez przycisk Bluetooth na przed-
nim panelu. Po prostu aby uaktywnić funkcję Bluetooth naciśnij 
przycisk Bluetooth na panelu przednim lub pilocie, a gdy zostanie 
wyświetlony monit, wprowadź 4-cyfrowy kod dostarczony z 
urządzeniem. Urządzenia są natychmiast parowane z PMA-50; 
do 8 urządzeń może być zapamiętanych.
Dla jeszcze szybszego parowania PMA-50 wyposażono w techno-
logię NFC (Near Field Communication). Wystarczy aktywować NFC 
Bluetooth w Urządzeniu, które chcemy podłączyć i umieścić je 
obok znaku N na PMA-50 (znajduje się na panelu bocznym).  Paro-
wanie nastąpi natychmiast  bez konieczności wpisywania hasła.
Dodatkowo PMA-50 wyposażony jest łączność wielopunktową 
Bluetooth, która pozwala na jednoczesne podłączenie 3 urządzeń 
z włączoną funkcją Bluetooth. Odtwarzaj utwór z 1 urządzenia, a 
gdy włączysz pauzę lub zatrzymasz, a inne podłączone urządze-
nie ma włączone odtwarzanie PMA-50 automatycznie przechodzi 
do współpracy z tym urządzeniem. Na wyświetlaczu na panelu 
pojawia się nazwa aktualnie wybranego urządzenia.

Dekodowanie aptX o niskich opóźnieniach
Do odtwarzania dźwięku jakości CD, PMA-50 wyposażony jest 
w najnowszej generacji dekodowanie o niskich opóźnieniach 
aptX firmy CSR, które zapewnia optymalną synchronizację czasu 
podczas odtwarzania dźwięku ze źródeł wideo bez żadnych pro-
blemów z synchronizacją ruchu warg.

Kompaktowa obudowa z możliwością ustawienia poziomego  
i pionowego
W stylowej, eleganckiej, kompaktowej obudowie zastosowano 
luksusowe subtelne aluminiowe matowe elementy wykończenia 
z jasnymi srebrnymi akcentami oraz błyszczące i matowe czarne 
powierzchnie. Jest zaprojektowana, aby zmieścić się dosłownie 
wszędzie, w tym na blacie w domu lub biurze. Może być umiesz-
czony poziomo jak i pionowo. Zdejmowane nóżki i zakrętki 
pozwalają na błyskawiczną zmianę pozycji.

Kontrastowy wyświetlacz OLED
Wyświetlacz OLED pokazuje wybrane źródło poprzez ikony gra-
ficzne i tekst, a także częstotliwość próbkowania i format danych 
z cyfrowych źródeł.
PMA-50 wyposażony jest w funkcję automatycznej orientacji 
wyświetlacza, który wykrywa, czy wzmacniacz jest pionowo lub 
poziomo i dostosowuje odpowiednio ekran.

Wysokiej jakości wyjście słuchawkowe z możliwością wyboru 
impedancji słuchawek
PMA-50 jest wyposażony w dedykowany układ wzmacniacza 
słuchawkowego, na który składa się wysokiej prędkości szeroko-
pasmowy op amp o ultra-niskich zniekształceniach, powiązany 
z odrębnym stopniem końcowym. W celu dostosowania do naj-
szerszego zakresu typów słuchawek, PMA-50 jest wyposażony 
w regulowane sterowanie impedancji słuchawek, z 3 ustawie-
niami dla słuchawek o niskiej, średniej i wysokiej impedancji, 
które zapewnia prawidłowe dopasowania impedancji słuchawek 
i wzmocnienia wzmacniacza.

Ergonomiczny pilot zdalnego sterowania
Dostarczany pilot zdalnego sterowania posiada ergonomicznie 
zaprojektowany układ klawiszy z kursorem, do regulacji gło-
śności i wyboru źródła, menu ustawień i przyciski „Wstecz”,  
Bluetooth oraz regulacji jasności wyświetlacza.
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