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3D-SURROUNDFORMATEN

Beleef een volstrekt nieuwe klankwereld

Dolby Atmos® voert je van het alledaagse naar iets buitengewoons
Ervaar de fascinerende, driedimensionale klank die je ruimte
met een extreme diepte en heel gedetailleerd geluid vult. Muziek, dialogen en 
special effects worden adembenemend echt en precies. Je krijgt het gevoel dat 
je zelf meedoet.

Welkom in een volledig nieuwe klankwereld die je toont wat entertainment echt 
kan zijn - het zal je raken als nooit tevoren.

Je kunt de Dolby Atmos-content via blu-ray met een bestaande blu-rayspeler 
afspelen. Controleer of je speler compatibel is met alle blu-rayspecificaties 
zoals bij de producten van Denon. Of je streamt inhoud via een compatibele 
spelconsole, een blu-rayspeler of een mediaspeler – in beide gevallen moet de 

Wat is Auro-3D? 

Ook Auro-3D® is een baanbrekend 3D-klankformaat voor je homecinema. Met 
Auro-3D® duikt de luisteraar in een ‚klankcocon‘ die hem het gevoel geeft dat 
hij midden in de gebeurtenissen zit. Door de unieke configuratie van de hoogte-
kanalen worden akoestische weerkaatsingen gecreëerd die absoluut realistisch 
worden weergegeven omdat het geluid niet enkel van alle kanten maar ook 
met hoogte-informatie waargenomen wordt.

Bovendien wordt met de Overhead-speakers een adembenemend Surround-geluid 
gecreëerd. DTS:X en DTS Neural:X Upmixers worden door online firmware-update 
geactiveerd. 

DTS:X
Het nieuwste immersieve DTS:X Surround-Soundsysteem is uitgerust met 
een objectgebaseerde audiocodering die het voor de Sound Designer mogelijk 
maakt klankelementen overal in de driedimensionale klankruimte te plaatsen.

speler op bitstreamweergave ingesteld zijn. De decodering en rendering van de 
Dolby Atmos-inhoud is enkel mogelijk met een compatibele AV-receiver of AV-
voorversterker alsook geselecteerde premium-modellen van Denon. 

Hoe werkt Dolby Atmos?

Dankzij Dolby Atmos worden sounddesigners bevrijd van de beperkingen die 
audiokanalen tot nu toe met zich meebrachten. Nu kun je klankelementen pre-
cies positioneren en bewegen, als onafhankelijke objecten in een meerdimen-
sionale ruimte. Dat geldt ook voor de klank die van boven komt. Zo ontstaat er 
een uiterst natuurlijke audio-ervaring. Het geluid weerklinkt boven en rond je 
- altijd synchroon met de beelden - om je luisterervaring een nieuwe hoogtebe-
leving en authenticiteit te geven.

Hoe kan ik Auro-3D beleven? 

Afhankelijk van de grootte van de ruimte worden er een of twee bijkomende 
luidsprekerrijen boven het aanwezige Surround-niveau op oorhoogte gemon-
teerd om het speciale, verticale stereoveld‘ van Auro-3D® te creëren. De bij de 
registratie of tijdens het mengen geregistreerde hoogte-informatie vloeit in een 
standaard 5.1-PCM-stream die via traditionele blu-ray of via online streaming 
beschikbaar is of kan zijn. Met de gepaste Marantz AV-componenten (AV-recei-
ver, AV-voorversterker) met Auro®-Codec-decoders kun je de oorspronkelijke 
Auro-3D® mix decoderen.
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AV-RECEIVERS

AVR-X6300H | AV-SURROUND RECEIVER MET HEOS
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• 11.2-kanaals-AV-receiver met 205 W per kanaal; monolithisch versterkerontwerp
• WLAN met Dual Band-ondersteuning 2,4 Ghz / Ghz; Bluetooth geïntegreerd
• Draadloze multiroom-audiotechnologie van HEOS geïntegreerd
• 4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-kleurresolutie, HDR en BT.2020
• 8 HDMI-ingangen (waarvan 1 vooraan) met volledige HDCP 2.2-ondersteuning, 3 HDMI-uitgangen
• Geavanceerde beeldverwerking met analoog-naar-HDMI-conversie en full-rate upscaling naar 4K
• Dolby Atmos en DTS:X (tot 7.1.4); Upgradebaar naar Auro-3D
• AirPlay, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Netwerk Audio Streaming
• DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC en WAV-ondersteuning
• Audyssey MultEQ XT32 met SubEQ, LFC, Dynamic Volume, Dynamic EQ
• Speakeraansluitingen met kleurcodering, Setup Assistant, Denon 2016 AVR Remote App
• Geavanceerde multiroomopties 11.2-kanaals voorversterkeruitgang; RS-232-regeling
• Intelligente ECO-modus met drie instellingen (Aan/Uit/Automatisch)

Zwart
AVRX6300HBKE2
4951035058862

Premium zilver
AVRX6300HSPE2 
4951035058879

NIEUW

€ 2.499,00

AVR-X7200WA | AV-SURROUND RECEIVER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• 9-kanaals-monoblok-eindversterker (gescheiden L/R-blokken) met 210 watt per kanaal (6 ohm)
• Selecte onderdelen voor de beste geluidskwaliteit in Stereo en Surround
• 13.2-kanaals-voorversterkeruitgang met Pre-Amp-modus
• Dolby Atmos en DTS:X (5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4*, 9.1.2* configuratie)
• Auro-3D via optionele firmware-update (7.1, 9.1, 10.1*) beschikbaar**
• Dynamische, discrete surroundschakeling, D.D.S.C.-HD 32-circuit met discrete 32-bit D/A-omvormers voor elk kanaal
• Clock Jitter Reducer, Denon Link HD (signaaloverdracht van de DBT-3313UD)
• Volledige 11.2-kanaalsignaalverwerking, Audyssey DSX 11.1
• 7 HDMI-ingangen + 1 front HDMI-ingang, 3 HDMI-uitgangen (daarvan 1 x zone 2)
• Advanced GUI en Advanced Setup Assistent beschikbaar in 9 talen
• HDCP 2.2, 4k/Ultra HD videosignaalverwerking (tot 50,60 Hz / 4:4:4) met ondersteuning voor HDR en BT.2020
• Geïntegreerde WLAN en Bluetooth
• Netwerkfuncties: DLNA-muziekstreaming (MP3, WMA, AAC, ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD)
• Gapless-weergave van ALAC, WAV, FLAC, AIFF en DSD via netwerk en USB
• Internetradio, Spotify Connect (Premiumabonnement vereist), AirPlay
• USB-ingang voor muziekweergave van massaopslag zoals iPod/iPhone/iPad
• Audyssey MultEQ-XT32, Dynamic EQ, Dynamic Volume, voorbereid voor Audyssey Pro
• Twee onafhankelijke subwooferuitgangen met Audyssey Sub EQ HT
• Ondersteuning voor 3 zones (incl. digitale bronnen)
• Hoogwaardige aluminium front met klep
• Nieuwe ECO-modus Auto/On/Off
• Denon Remote App voor iOS en Android
• Programmeerbare afstandsbediening met lcd-display

Zwart
AVRX7200WABKE2

4951035055779

Premium zilver
AVRX7200WASPE2

4951035055786

€ 2.999,00
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AV-RECEIVERS

AVR-X4300H | AV-SURROUND RECEIVER MET HEOS
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• 9.2-kanaals-AV-receiver met 200 W per kanaal; 11.2-kanaalsverwerking
• WLAN met Dual Band-ondersteuning 2,4 Ghz / Ghz; Bluetooth geïntegreerd
• Draadloze multiroom-audiotechnologie van HEOS geïntegreerd
• 4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-kleurresolutie, HDR en BT.2020
• 8 HDMI-ingangen (waarvan 1 vooraan) met volledige HDCP 2.2-ondersteuning, 3 HDMI-uitgangen
• Geavanceerde beeldverwerking met analoog-naar-HDMI-conversie en full-rate upscaling naar 4K
• Dolby Atmos en DTS:X (tot 7.1.4 met bijkomende 2-kanaalsversterker); Upgrade naar Auro-3D mogelijk
• AirPlay, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Netwerk Audio Streaming
• DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC en WAV-ondersteuning
• Audyssey MultEQ XT32 met SubEQ, LFC, Dynamic Volume, Dynamic EQ
• Speakeraansluitingen met kleurcodering, Setup Assistant, Denon 2016 AVR Remote App
• Uitgebreide multiroomopties 11.2-kanaals-voorversterker; RS-232-regeling
• Intelligente ECO-modus met drie instellingen (Aan/Uit/Automatisch)

Zwart
AVRX4300HBKE2
4951035058817

Premium zilver
AVRX4300HSPE2
4951035058831

NIEUW

€ 1.599,00

AVR-X3300W | AV-SURROUND RECEIVER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• 7.2-kanaals-AV-receiver met 180 W per kanaal
• WLAN met Dual Band-ondersteuning 2,4 Ghz / 5 Ghz, met Bluetooth
• 4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-kleurresolutie, HDR en BT.2020
• 8 HDMI-ingangen (waarvan 1 vooraan) met volledige HDCP -2.2-ondersteuning, 2 HDMI-uitgangen
• Geavanceerde beeldverwerking met analoog-naar-HDMI-conversie en full-rate upscaling naar 4K
• Dolby Atmos (tot 5.1.2) en DTS:X (via firmware-update)
• AirPlay, Bluetooth, Internetradio, Spotify Connect, netwerkaudiostreaming
• Ondersteuning voor DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF en WAV
• Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume, Dynamic EQ en SUB EQ HT
• Speakeraansluitingen met kleurcodering, Setup Assistant, Denon 2016 AVR Remote App
• Intelligente ECO-modus met drie instellingen (Aan/Uit/Automatisch)

Zwart
AVRX3300WBKE2
4951035058206

€ 999,00

* met extra stereo-eindversterker             ** vereist een betalende firmware-upgrade, beschikbaar voor € 149 op http://upgrade.denon.eu.
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AV-RECEIVERS AV-RECEIVERS

AVR-X2300W | AV-SURROUND RECEIVER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• 7.2-kanaals-eindversterker met 150 watt per kanaal (6 ohm)
• Geïntegreerde Dual-Band-WLAN (2,4 / 5 GHz) en Bluetooth
• Dolby Atmos 5.1.2, DTS:X 7.1 via firmware-update
• HDCP 2.2, 4k/Ultra HD videosignaalverwerking (tot 50,60 Hz / 4:4:4) met ondersteuning voor HDR en BT.2020
• 7+1 (front) HDMI-ingangen, 2 HDMI-uitgangen
• Muziekstreaming (MP3, WMA, AAC, ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD tot 5,6 MHz) vanaf USB of DLNA-server
• Internetradio, Spotify Connect (Premiumabonnement vereist), AirPlay
• USB-ingang voor muziekweergave van massaopslag zoals iPod/iPhone/iPad
• Audyssey MultEQ-XT ruimtemeting
• Audyssey LFC, Dynamic EQ, Dynamic Volume
• Ondersteuning voor 2 zones
• Bestuurbaar via de nieuwe Denon 2016 AVR Remote App
• ECO-modus Auto/On/Off

Zwart
AVRX2300WBKE2
4951035058176

€ 699,00

AVR-X1300W | AV-SURROUND RECEIVER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Discrete 7.2-kanaals-eindversterker met 145 watt per kanaal (6 ohm)
• Geïntegreerde Dual-Band-WLAN (2,4 / 5 GHz) en Bluetooth
• Dolby Atmos 5.1.2, DTS:X 7.1 via firmware-update
• 5+1 (front) HDMI-ingangen
• HDCP 2.2, 4k/Ultra HD videosignaalverwerking (tot 50,60 Hz / 4:4:4) met ondersteuning voor HDR en BT.2020
• Muziekstreaming (MP3, WMA, AAC, ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD tot 5,6 MHz) vanaf USB of DLNA-server
• Internetradio, Spotify Connect (Premiumabonnement vereist), AirPlay
• USB-ingang voor muziekweergave van massaopslag zoals iPod/iPhone/iPad
• Audyssey MultEQ-XT ruimtemeting
• Audyssey LFC, Dynamic EQ, Dynamic Volume
• Bestuurbaar via de nieuwe Denon 2016 AVR Remote App
• ECO-modus Auto/On/Off

Zwart
AVRX1300WBKE2
4951035058077

€ 559,00

AVR-X520BT | AV-SURROUND RECEIVER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Discrete 5.1-kanaals-eindversterker met 140 watt per kanaal (6 ohm)
• Hoogwaardige, discrete eindversterker voor een krachtige klank
• Bluetooth audiostreaming
• Bluetooth appbesturing
• Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audiodecoder
• Room EQ meting
• 3 HDMI-ingangen met HDCP 2.2, 4k/Ultra HD videosignaalverwerking (tot 50,60 Hz / 4:4:4)  

met ondersteuning van HDR en BT.2020
• 4+1 (front) HDMI-ingangen, 3D-ondersteuning
• Twee optische digitale ingangen
• Eenvoudige bediening door snelkeuzetoetsen, groot display en GUI
• Auto Power Off en laag stand-bystroomverbruik

Zwart
AVRX520BTBKE2
4951035056233

€ 329,00
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SURROUND LUIDSPREKERS

BLU-RAY SPELERS

SYS-2020 | 5.1 HOMECINEMA SPEAKERSYSTEEM
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• 5.1 Homecinema-speakersysteem
• Perfecte aanvulling op de Denon AV-receiver X-Serie
• Compact en krachtig met een uniek design
• Installatie op tv-kast en wandmontage mogelijk
• Krachtige, naar beneden gerichte subwoofer van 100 watt
• Verkrijgbaar in zwart.
• De vijf satellietspeakers hebben hetzelfde compacte formaat
• De speakerset biedt een rijk en dynamisch geluid

Zwart
SYS2020BKE2

4951035059630

€ 299,00

DBT-3313UD | BLU-RAY SPELER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Universeel station voor 3D-blu-ray, blu-ray, Super Audio CD, DVD-Audio/Video en CD
• Origineel Denon S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid)-station voor de beste kwaliteit en een stille werking
• Trillingsremmende, ventilatorloze bouw met tweelagige topcover en dubbele bodemplaat
• Onafhankelijke schakelcircuits voor storingsvrije beeld- en klankweergave
• DLNA-gecertificeerde digitale mediaspeler voor netwerkstreaming (Audio/Video/Foto)
• YouTube en Netflix online videostreaming
• Front-USB voor de weergave van mediabestanden
• Ondersteuning van FLAC- en WAV-bestanden tot 24 bit / 192 kHz via DLNA en USB
• Denon Link HD voor optimale signaaloverdracht naar AVR-X4300W, AVR-X6300W  

en AVR-X7200WA en optimale geluidskwaliteit
• 2 HDMI-uitgangen met AV Pure Direct Modus voor gescheiden overdracht van audio en video
• 2-kanaals analoge uitgang met hoogwaardige 32-bit / 192 kHz Burr Brown D/A-omvormer en  

klankgeoptimaliseerde output
• Bedienbaar in combinatie met de Denon Netwerk-AVRs App

Zwart
DBT3313UDBKE2
4582116367544

Premium zilver
DBT3313UDSPE2
4582116367568

€ 799,00
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SURROUND LUIDSPREKERS

BLU-RAY SPELERS

TV-LUIDSPREKERS

DHT-S514 | SOUNDBAR MET DRAADLOZE SUBWOOFER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Hochwertige Hoogwaardige soundbar-speakersysteem voor de tv met draadloze subwoofer
• HDMI-in- en uitgang (incl. ARC)
• Automatische ingangskeuze voor HDMI, met tevens optische en coaxiale digitale audio-ingangen.
• DTS- en Dolby Digital-decoder
• Bluetooth met aptX voor hoogwaardige draadloze muziekweergave vanaf mobiele toestellen
• 3 Sound-modus incl. Virtual Surround
• Nachtmodus
• De tv-afstandsbediening kan voor het toestel geprogrammeerd worden
• Dankzij de meegeleverde Ir-repeater kun je de soundbar ook vóór je tv zetten en de tv nog steeds probleemloos bedienen
• Er wordt ook een praktische kleine afstandsbediening meegeleverd
• Geschikt voor wandmontage of opstelling voor de tv
• Er worden 2 paar voeten met verschillende hoogten meegeleverd
• Afmetingen van de soundbar (B x H x D): 1004 x 80 x 78 mm
• Afmetingen van de subwoofer (B x H x D): 172 x 313 x 346 mm

Zwart
DHTS514BKE2

4951035051443

€ 549,00

DHT-T110 | TV SPEAKER BASE
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Tv Soundbase met geoptimaliseerde klankafstemming
• Geschikt voor tv‘s tot 27 kg / 50 inch
• Automatische ingangskeuze voor optische en coaxiale en analoge audio-ingangen.
• Denon Virtual Surround met geïntegreerde Dolby Digital Decoder
• Bluetooth met aptX voor hoogwaardige draadloze muziekweergave vanaf mobiele toestellen
• Speciale geluidsprogramma‘s voor film, muziek en spraak alsook nachtmodus
• BassTrac-technologie voor krachtige bass zonder subwoofer
• De tv-afstandsbediening kan voor het toestel geprogrammeerd worden
• Er wordt ook een praktische kleine afstandsbediening meegeleverd
• Afmetingen (B x H x D): 608 x 71 x 355 mm

Zwart
DHTT110BKE2

4951035054833

€ 299,00
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PMA-1600NE | STEREO GEÏNTEGREERDE VERSTERKER  
MET USB-DAC

Kleur
Artikelnummer

EAN-code
AVP

(incl. btw)

• Advanced Ultra High Current MOS Single Push Pull schakeling
• Direct Mechanical Ground Construction om externe trillingen te onderdrukken
• Chassisconstructie met 6 onafhankelijke blokken om ruis te elimineren
• DAC Master Clock-design
• USB-B-ingang voor hoge resolutie audio tot 384 kHz / 32-bit en tot 11,2 MHz DSD
• Analoge modus voor pure geluidsweergave met uitgeschakeld digitaal audiocircuit en display
• Digitale isolator voor het elimineren van computerruis met hoge frequentie op de USB-B
• 2 optische en 1 coax-ingangen voor signalen tot 24 bit en 192 kHz
• Advanced AL32 Processing Plus
• Ruisarm OLED-display voor het weergeven van bron en samplefrequentie
• Afzonderlijke voedingen voor analoge en digitale circuits
• Krachtige MM & MC phono-equalizerversterker
• 2 x 140 watt (4 ohm)

Zwart
PMA1600NEBKE2
4951035058657

Premium zilver
PMA1600NESPE2
4951035058640

€ 1.599,00

PMA-2500NE | STEREO GEÏNTEGREERDE VERSTERKER  
MET USB-DAC

Kleur
Artikelnummer

EAN-code
AVP

(incl. btw)

• Advanced Ultra High Current MOS Single Push Pull schakeling
• Twee transformatoren die in tegengestelde richting zijn aangebracht in een Leakage Cancelling-montagesysteem (LC)
• Direct Mechanical Ground Construction om externe trillingen te onderdrukken
• Chassisconstructie met 6 onafhankelijke blokken om ruis te elimineren
• DAC Master Clock-design
• USB-B-ingang voor hoge resolutie audio tot 384 kHz / 32-bit en tot 11,2 MHz DSD
• Analoge modus voor pure geluidsweergave met uitgeschakeld digitaal audiocircuit en display
• Digitale isolator voor het elimineren van computerruis met hoge frequentie op de USB-B
• 2 optische en 2 coax-ingangen voor signalen tot 24 bit en 192 kHz
• Advanced AL32 Processing Plus
• Ruisarm OLED-display voor het weergeven van bron en samplefrequentie
• Afzonderlijke voedingen voor analoge en digitale circuits
• Krachtige MM & MC phono-equalizerversterker
• 2 x 160 watt (4 ohm, DIN)

Premium zilver
PMA2500NESPE2
4951035057865

€ 2.499,00

PMA-720AE | STEREO GEÏNTEGREERDE VERSTERKER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Nieuw ontwikkelde High Current Single-Push-Pull-schakeling
• MM-Phono-equalizer
• Krachtige HighSpeed-voeding met aparte stroomvoorziening voor besturing en audio
• SLDC (Signal Level Divided Construction)
• Vibratieresistent ontwerp met dikke transformatorstabilisering
• Microprocessor Stopmodus
• Source Direct
• Solide vergulde luidsprekerklemmen (2 paar)
• Vergulde aansluitingen
• Nieuwe overzichtelijke systeemafstandsbediening (voor versterker, netwerk- en CD-speler)
• 2 x 85 W (4 ohm, DIN)

Zwart
PMA720AEBKE2
4582116367711

Premium zilver
PMA720AESPE2
4582116367735

€ 349,00

PMA-520AE | STEREO GEÏNTEGREERDE VERSTERKER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Nieuw ontwikkelde High Current Single-Push-Pull-schakeling
• MM-Phono-equalizer
• Krachtige HighSpeed-voeding met aparte stroomvoorziening voor besturing en audio
• SLDC (Signal Level Divided Construction)
• Vibratieresistent ontwerp met dikke transformatorstabilisering
• Microprocessor stopmodus
• Source Direct
• Solide speakerplugs (1 paar)
• Nieuwe overzichtelijke afstandsbediening (voor versterker, netwerk- en CD-speler)
• 2 x 70 W (4 ohm, DIN)

Zwart
PMA520AEBKE2
4582116367650

Premium zilver
PMA520AESPE2
4582116367667

€ 279,00

GEÏNTEGREERDE VERSTERKERS

NIEUW
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DCD-1600NE | SACD/CD SPELER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Advanced AL32 Processing Plus
• Geavanceerd S.V.H.-laadmechanisme
• Pure Direct Modus
• Volledig gescheiden voedingen voor analoge en digitale secties
• DAC Master Clock-design voor lage jitter en ruis
• Direct Mechanical Ground Construction om ongewenste vibraties te onderdrukken
• Minimale signaalwegen en speciaal geselecteerde hifi-onderdelen voor een zuiver audiosignaal
• Weergave van Super Audio CD en CD, DSD-bestanden (2,8 MHz / 5,6 MHz) en WAV, AIFF,  

FLAC-bestanden tot 192 kHz / 24 bit (ALAC tot 96 kHz / 24 bit) op DVD-R / -RW / +R / +RW
• Weergave van MP3, WMA en AAC-bestanden op CD-R / RW en DVD-R / -RW / +R / +RW
• Optische en coaxiale digitale uitgang en analoge uitgang

Zwart
DCD1600NEBKE2
4951035057070

Premium zilver
DCD1600NESPE2
4951035058619

€ 1.099,00

SACD/CD SPELERS

DCD-720AE | CD-SPELER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• USB-frontaansluiting voor USB-massaopslag en digitale USB-verbinding met iPod, iPhone of iPad
• CD-R/RW-weergave (CD-audio, MP3, WMA), ondersteunt MP3-ID3- en WMA-Meta-Tags
• Optische digitale uitgang
• Hoofdtelefoonuitgang
• Pure Direct met ultraprecieze Master Clock
• Denon AL32 Processing en hoogwaardige 32 bit, 192 kHz D/A-omvormer van Burr Brown
• Nieuwe overzichtelijke afstandsbediening

Zwart
DCD720AEBKE2
4582116367742

Premium zilver
DCD720AESPE2

4582116367766

€ 349,00

DCD-520AE | CD-SPELER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• CD-R/RW-weergave (CD-audio, MP3, WMA)
• Ondersteuning van MP3-ID3- en WMA-metatags
• Schoonschriftdisplay met twee delen
• Optische digitale uitgang
• Pure Direct met ultraprecieze Master Clock
• Hoogwaardige 32 bit, 192 kHz D/A-omvormer van Burr Brown
• Nieuwe overzichtelijke afstandsbediening

Zwart
DCD520AEBKE2
4582116367674

Premium zilver
DCD520AESPE2

4582116367681

€ 279,00

DCD-2500NE | SACD/CD SPELER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Advanced AL32 Processing Plus
• Geavanceerd S.V.H.-laadmechanisme
• Nieuw ontwikkelde 32-bit D/A-omvormer
• Pure Direct Modus
• Volledig gescheiden voedingen voor analoge en digitale secties
• DAC Master Clock-design voor lage jitter en ruis
• Direct Mechanical Ground Construction om ongewenste vibraties te onderdrukken
• Minimale signaalwegen en speciaal geselecteerde hifi-onderdelen voor een zuiver audiosignaal
• Weergave van Super Audio CD en CD, DSD-bestanden (2,8 MHz / 5,6 MHz) en WAV, AIFF,  

FLAC-bestanden tot 192 kHz / 24 bit (ALAC tot 96 kHz / 24 bit) op DVD-R / -RW / +R / +RW
• Weergave van MP3, WMA en AAC-bestanden op CD-R / RW en DVD-R / -RW / +R / +RW
• Optische en coaxiale digitale uitgang en analoge uitgang

Premium zilver
DCD2500NESPE2
4951035056981

€ 1.999,00

GEÏNTEGREERDE VERSTERKERS

NIEUW
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DL-103R | MC-ELEMENT
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Gewicht: 8,5 g 
• Uitgangsspanning: 0,25 mV
• Uitgangsimpedantie: 14 ohm

DL103REM
4560119536556

€ 399,00

DL-103 | MC-ELEMENT
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Gewicht: 8,5 g 
• Uitgangsspanning: 0,3 mV
• Uitgangsimpedantie: 40 ohm

DL103EM
4988001706144

€ 299,00

DL-110 | MC-ELEMENT
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Gewicht: 4,8 g 
• Uitgangsspanning: 1,6 mV
• Uitgangsimpedantie: 160 ohm

DL110EM
4988001706151

€ 249,00

NETWERKAUDIOSPELERS

ELEMENTEN

DNP-730AE | NETWERKAUDIOSPELER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Breidt uw hifi-installatie uit met netwerkfuncties
• Hoogwaardige 32-bit / 192 kHz D/A-omvormer
• Jitter Reducer
• Geïntegreerde WLAN en Bluetooth
• Wifi sharing en Wireless Accessory Connection (WAC) voor iOS-toestellen
• Internetradio
• DLNA-muziekstreaming van pc, NAS of mobiele toestellen
• AirPlay-muziekstreaming
• Spotify Connect (Abonnement vereist)
• Grote, overzichtelijke OLED-display
• Installatie assistent 
• Front USB voor iPhone / iPod en massaopslagmedia
• Ondersteuning van WMA / MP3 / WAV / AAC / FLAC / AIFF / DSD tot 5,6 MHz
• Gapless afspeelfunctie voor alle lossless formaten
• Compatibel met de Denon HiFi-App voor iOS en Android 

(incl. besturing van anderen Denon-versterkers/CD-spelers van de xx20-reeks via IR-in- en uitgangen)
• Praktische afstandsbediening
• Optische digitale uitgang
• AE-reeksdesign met aluminium frontplaat

Zwart
DNP730AEBKE2

4951035054475

Premium zilver
DNP730AESPE2 

4951035054468

€ 449,00
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NETWERKAUDIOSPELERS

ELEMENTEN

PLATENSPELERS

DP-300F | PLATENSPELER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Volautomatisch
• Riemaandrijving
• Draaischijf van precisiespuitgegoten aluminium
• Hoogwaardig MM-element wordt meegeleverd
• MM-element vervangbaar
• Verwijderbare headshell
• Hoogglanslak
• Directe aansluiting aan AUX-ingang dankzij phono-equalizer mogelijk
• Past bij Full Size hifi-componenten (43 cm Breedte)

Zwart
DP300FBKE2

4560119536112

Premium zilver
DP300FSPE2

4560119536105

€ 399,00

DP-200USB | PLATENSPELER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Volautomatisch
• Riemaandrijving
• Draaischijf van precisiespuitgegoten aluminium
• Directe aansluiting aan AUX-ingang dankzij phono-equalizer mogelijk
• Importeert tracks van vinylplaten op de USB-opslag zonder PC
• Software voor het achteraf bewerken van de MP3-tracks op PC
• Compacte afmetingen (36 cm breedte)

Zwart
DP200USBBKE2

4582116360491

Premium zilver
DP200USBSPE2

4582116360507

€ 299,00

DP-29F | PLATENSPELER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Volautomatisch
• Riemaandrijving
• Directe aansluiting aan AUX-ingang dankzij phono-equalizer mogelijk
• Compacte afmetingen (36 cm breedte)

Zilver
DP29FE2

4988001514985

€ 199,00
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Denon staat al meer dan 100 jaar bekend om zijn uitmuntende audiokwaliteit. Nu verovert de typische Denon-sound ook de hui-
zen, appartementen, lofts en kantoren van designliefhebbers - in compacte behuizingen die er even fraai uitzien als ze klinken. De 
indrukwekkende designreeks maakt muziek uit digitale en analoge bronnen tot een waar genot. Denk maar aan de DRA-100, een 
standalone netwerkreceiver met eigen versterkerblok. Ook de PMA-50 klasse-D-versterker en de cd-speler DCD-50 tonen zich in 
hun mooiste vorm. De toestellen vallen in de smaak met hun matte aluminium oppervlakken, de zilveren accenten en de glanzend 

zwarte fronten. En uiteraard ook met hun geweldige klank.

De nieuwe Denon Design Serie.
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DENON DESIGN SERIE

PMA-50 | GEÏNTEGREERDE VERSTERKER MET USB-DAC
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Neu Nieuw ontwikkelde volledig digitale DDFA-eindversterker (Direct Digital Feedback Amplifier Technology)  
met 2 x 50 watt (4 ohm)

• Advanced AL32 Processing
• DAC Master Clock-design
• 3 S/P-DIF-ingangen (1 x coaxiaal, 2 x optisch) voor digitale signalen tot 192 kHz en 24-bit
• USB-B-ingang voor bitperfecte asynchrone overdracht van digitale audiosignalen 

(PCM tot 192 kHz, 24-bit; DSD tot 5,6 MHz) van Windows-pc of Mac
• Speciale ruisisolatie filtert de binnengekomen digitale ruis via de USB-ingang (afkomstig van de pc)
• Geselecteerde audiocomponenten voor gedetailleerde klank
• Bluetooth met ondersteuning voor AAC, apt X Low Latency en meerpuntskoppeling
• NFC voor eenvoudige koppeling met compatibele mobiele toestellen
• Analoge ingang
• Subwooferuitgang voor aansluiting van een externe subwoofer
• Hoogwaardige hoofdtelefoonversterker met instelbare impedantie en regelbare uitgang
• Horizontaal en verticaal opstelbaar
• Gebruiksvriendelijke afstandsbediening

Premium zilver
PMA50SPE2

4951035054789

€ 599,00

DCD-50 | CD-SPELER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Compact Disc-speler met inschuifmechanisme
• Afmetingen en design passen bij PMA-50
• Horizontaal en verticaal opstelbaar
• CD / CD-R / CD-RW-weergave
• Ondersteunt MP3 / WMA
• Hoogwaardige 32-bit / 192 kHz D/A-omvormer
• Analoge en digitale coaxiale uitgang
• Compacte afstandsbediening 

Premium zilver
DCD50SPE2

4951035056110

€ 399,00

DRA-100 | NETWERK STEREO RECEIVER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Nieuw ontwikkelde volledig digitale DDFA-eindversterker (Direct Digital Feedback Amplifier Technology)  
met 2 x 70 watt (4 ohm)

• Advanced AL32 Processing en DAC Master Clock Design
• Geselecteerde audiocomponenten voor gedetailleerde klank
• 3 S/P-DIF-ingangen (1 x coaxiaal, 2 x optisch) voor digitale signalen tot 192 kHz en 24-bit
• Netwerkspeler met internetradio, AirPlay, Spotify Connect (Premium-abonnement vereist)
• Muziekstreaming van USB en DLNA-server (ondersteuning van  

MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, AIFF, WAV, DSD tot 5,6 MHz)
• WLAN-klaar, Bluetooth met mogelijkheid tot NFC-koppeling
• 2 analoge ingangen, 1 analoge uitgang + aparte subwooferuitgang
• Hoogwaardige hoofdtelefoonversterker met instelbare impedantie  

en regelbare uitgang
• Gebruiksvriendelijke afstandsbediening en besturing  

via Denon HiFi Remote App

Premium zilver
DRA100SPE2

4951035056585

€ 999,00
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CEOL SERIE

CEOL (N9) |  
COMPACTE NETWERKINSTALLATIE MET WLAN,  
BLUETOOTH EN CD-SPELER

Kleur
Artikelnummer

EAN-code
AVP

(incl. btw)

Bestaat uit: RCD-N9 en SC-N9
Een karton voor netwerk-cd-receiver en speaker.

Hoogglans zwart
N-9BKE2

4951035054888

Hoogglans wit
N-9WTE2

4951035054895

€ 599,00

RCD-N9 |  
NETWERK CD-RECEIVER MET WLAN EN BLUETOOTH

Kleur
Artikelnummer

EAN-code
AVP

(incl. btw)

• Hoogwaardige klasse-D-eindversterker met 2 x 65 watt (4 ohm)
• Geoptimaliseerd schakeldesign voor optimale geluidskwaliteit
• Geïntegreerde WLAN (802.11b/g/n) met Diversity-antenne en geoptimaliseerde ontvangsteigenschappen
• iOS Wireless Access Connection (WAC) en WiFi Sharing voor eenvoudige verbinding met het WLAN
• Bluetooth voor draadloze muziekweergave van mobiele toestellen
• Near Field Communication (NFC) voor eenvoudige Bluetooth-verbinding met compatibele mobiele toestellen
• Netwerkaansluiting
• Internetradio en DLNA-muziekstreaming met ondersteuning van MP3, WMA, WAV, AAC, ALAC, AIFF
• Ondersteuning van ALAC tot 24-bit/96 kHz, AIFF, WAV en FLAC tot 24-bit /192 kHz incl. Gapless Playback
• Compatibel met Windows 8 / RT
• AirPlay-muziekstreaming
• Spotify Connect (Abonnement vereist)
• Front-USB voor massaopslagmedia en iDevices (enkel audio, oplaadfunctie)
• CD-station voor audio-cd‘s en CD-R/RW (MP3, WMA)
• UKW-Radio met RDS en radiotekst
• Twee optische digitale ingangen voor aansluiting van een tv, mediaspeler of andere componenten
• AUX-ingang
• Subwoofer-voorversterkeruitgang
• Nieuwe hoogwaardige speakerplugs voor eenvoudige aansluiting van kabeluiteinden
• Overzichtelijke afstandsbediening
• Besturing via Denon HiFi Remote App voor iOS, Android en Kindle Fire

Hoogglans zwart
RCDN9BKE2

4951035054246

Hoogglans wit
RCDN9WTE2

4951035054277

€ 529,00

SC-N9 | SPEAKERSYSTEEM
  
  
 

  
 

   
 

• Compacte speaker met Europees sounddesign
• Tweeweg speakersysteem met 2,5 cm dome en 12 cm woofer
• Nieuwe hoogwaardige speakerplugs voor eenvoudige aansluiting van kabeluiteinden

Enkel in het pakket CEOL (N9) verkrijgbaar.
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CEOL SERIE CEOL SERIE

CEOL PICCOLO (N4) |  
COMPACTE NETWERKINSTALLATIE MET WLAN EN 
BLUETOOTH

Kleur
Artikelnummer

EAN-code
AVP

(incl. btw)

Bestaat uit: DRA-N4 en SC-N4
Een karton voor netwerkversterker en speaker.

Hoogglans zwart
N-4BKE2

4951035054864

Hoogglans wit
N-4WTE2

4951035054871

€ 449,00

SC-N4 | STEREO SPEAKERSYSTEEM
  
  
 

  
 

   
 

• Compacte luidspreker met Europese klankafstelling
• Tweeweg speakersysteem
• Nieuwe hoogwaardige speakerplugs voor eenvoudige aansluiting van kabeluiteinden

DRA-N4 |  
NETWERKVERSTERKER MET WLAN EN BLUETOOTH

Kleur
Artikelnummer

EAN-code
AVP

(incl. btw)

• Hoogwaardige klasse-D-eindversterker met 2 x 65 watt (4 ohm)
• Geoptimaliseerd schakeldesign voor optimale geluidskwaliteit
• Geïntegreerde WLAN (802.11b/g/n) met Diversity-antenne en geoptimaliseerde ontvangsteigenschappen
• iOS Wireless Access Connection (WAC) en WiFi Sharing voor eenvoudige verbinding met het WLAN
• Bluetooth voor draadloze muziekweergave van mobiele toestellen
• Near Field Communication (NFC) voor eenvoudige Bluetooth-verbinding met compatibele mobiele toestellen
• Netwerkaansluiting
• Internetradio en DLNA-muziekstreaming met ondersteuning van MP3, WMA, WAV, AAC, ALAC, AIFF
• Ondersteuning van ALAC tot 24-bit/96 kHz, AIFF, WAV en FLAC tot 24-bit /192 kHz incl. Gapless Playback
• Compatibel met Windows 8 / RT
• AirPlay-muziekstreaming
• Spotify Connect (Abonnement vereist)
• Front-USB voor massaopslagmedia en iDevices incl. iPad (enkel audio, oplaadfunctie)
• Optische digitale ingang voor aansluiting van een tv, mediaspeler of andere componenten
• AUX-ingang
• Subwoofer-voorversterkeruitgang
• Nieuwe hoogwaardige speakerplugs voor eenvoudige aansluiting van kabeluiteinden
• Overzichtelijke afstandsbediening
• Besturing via Denon HiFi Remote App voor iOS, Android en Kindle Fire

Hoogglans zwart
DRAN4BKE2

4951035054222

Hoogglans wit
DRAN4WTE2

4951035054239

€ 379,00

Enkel in het pakket CEOL (N4).
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BLUETOOTH LUIDSPREKERS
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ENVAYA | MOBIELE BLUETOOTH-SPEAKER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Premium sound met Europese klankafstemming
• Twee 50 mm volbereikdrivers voor heldere midden- en hoge tonen, 100 mm passiefmembraan voor een krachtige bass
• Bluetooth met aptX voor hoogwaardige draadloze muziekweergave vanaf mobiele toestellen
• aptX Low Latency met extreem kleine vertraging, o.a. optimaal voor gaming
• Near Field Communication (NFC) voor een bijzonder snelle Bluetooth-verbinding met compatibele mobiele toestellen
• Geïntegreerde lithium-ion-accu met 10 uur autonomie
• Laadt je mobiele toestel op via de USB-aansluiting
• Analoge AUX-ingang voor optimale sound van niet-Bluetooth-toestellen
• Verwisselbare luidsprekeraansluitingen (grijs, magenta, oranje, marineblauw) inclusief
• Draagtas voor Envaya en smartphone optioneel verkrijgbaar
• Afmetingen (B x H x D): 255 x 140 x 48 mm

Zwart
DSB200BKEM

4951035053225

Wit
DSB200WTEM

4951035053232

€ 199,00

ENVAYA MINI | MOBIELE BLUETOOTH-LUIDSPREKER
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Ultracompacte, mobiele, spatwaterbestendige luidspreker met twee volbereiksdrivers
• Bluetooth met aptX voor hoogwaardige draadloze muziekweergave vanaf mobiele toestellen
• aptX Low Latency met extreem kleine vertraging, o.a. optimaal voor gaming
• Near Field Communication (NFC) voor eenvoudige Bluetooth-verbinding met compatibele mobiele toestellen
• Twee geïntegreerde microfoons met ondersteuning van Bluetooth HFP (Hands Free Profile) voor comfortabele 

telefoongesprekken of conference calls
• Geïntegreerde lithium-ion-accu met 10 uur autonomie
• Analoge AUX-ingang voor optimale sound van niet-Bluetooth-toestellen
• Stoffen tas wordt meegeleverd
• Hoogwaardige hardshell case optioneel verkrijgbaar
• Afmetingen (B x H x D): 209 x 54 x 51 mm

Zwart / Blauw
DSB100BKEM

4951035054949

Wit / Oranje
DSB100WTEM

4951035054956

€ 129,00

BLUETOOTH LUIDSPREKERS BLUETOOTH LUIDSPREKERS
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D-M40DAB | HIFI-SYSTEEM MET DAB+
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

Bestaat uit: RCD-M40DAB en SC-M40  
In verkoopverpakking

RCD-M40DAB premium zilver
+ SC-M40 zwart

D‐M40DABSPBKEKGE
4951035056004

RCD-M40DAB zwart
 SC-M40 zwart 

D‐M40DABBKBKEKGE
4951035056028

RCD-M40DAB premium zilver
+ SC-M40 kers 

D-M40DABSPCWEKGE
4951035056011

€ 449,00

D-M40 | HIFI-SYSTEEM 
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

Bestaat uit: RCD-M40 met SC-M40  
In verkoopverpakking

RCD-M40 premium zilver + SC-M40 zwart
D-M40SPBKE2

4951035056035 

RCD-M40 Schwarz + SC-M40 zwart
D-M40BKBKE2

4951035056059

RCD-M40 premium zilver + SC-M40 kers
D-M40SPCWE2

4951035056042

€ 429,00

COMPONENTSYSTEMEN

RCD-M40DAB | CD-RECEIVER MET DAB+ Zwart
RCDM40DABBKEKGE

4951035055854

Premium zilver
RCDM40DABSPEKGE

4951035055861

€ 349,00

• Hoogwaardig hifi-design met nieuwe schakelinglay-out en krachtige 2 x 30 watt eindversterker (6 ohm)
• 2x optische digitale ingang voor aansluiting van een tv, mediaspeler of andere digitale componenten
• Gecombineerd UKW/DAB/DAB+ ontvangstdeel, RDS met radiotekst
• Hoogwaardig cd-station met weergave van CD, CD-R/RW (Audio, MP3, WMA)
• Hoogwaardige hoofdtelefoonversterker met schakelbare gain (low/mid/high)
• OLED-display met twee regels
• Klank- en balansregeling
• Cinch-ingang, subwoofer-uitgang
• Front-USB-ingang voor geheugensticks, USB-spelers of harde schijven (MP3-/WMA-weergave)
• FLAC 96/24, WAV, AAC-ondersteuning via USB-A
• Directe digitale USB-verbinding met de iPod voor optimale klank
• Het iDevice kan ook in stand-by opgeladen worden
• Eenvoudige en overzichtelijke afstandsbediening
• Luidsprekerschroefklemmen

SC-M40 | TWEEWEGSLUIDSPREKER MET VERBETERDE GELUIDSKWALITEIT 
• Hoogwaardige tweewegs bassreflex-constructie met 2,5 cm hoge toon-domes, 12 cm woofer  

intensieve Europese soundtuning
• Solide luidsprekerschroefklemmen

Enkel in de pakketten D-M40 en D-M40DAB beschikbaar.
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COMPONENTSYSTEMEN COMPONENTSYSTEMEN

DA-10 | MOBIELE HOOFDTELEFOONVERSTERKER  
MET HIGH DEFINITION USB-DAC

Kleur
Artikelnummer

EAN-code
AVP

(incl. btw)

• Compacte, draagbare hoofdtelefoonversterker en High Definition USB-DAC
• Optimale klankkwaliteit voor smartphones, tablets en andere mobiele toestellen
• USB-A-ingang voor digitale overdracht van Apple iDevices
• Analoge ingangen voor optimale kwaliteit van Android of Windows Smartphones alsook andere toestellen
• USB-B-ingang voor pc, Mac en andere toestellen via micro-USB-B-ingang: bittransparente, asynchrone  

overdracht van digitale audiosignalen via USB-B met ondersteuning van PCM tot 24-bit, 192 kHz alsook  
native DSD 2.8 en DSD 5.6 (DSD over PCM)

• Advanced AL32 Processing en hoogwaardige 32-bit, 192 kHz D/A-omvormer
• Hoogwaardige hoofdtelefoonversterker met regelbare uitgang
• Analoge uitgang met vast niveau voor eenvoudige aansluiting op de hifi-installatie
• Versterkingsomschakeling voor verschillende hoofdtelefoons
• Batterijlevensduur tot 8 uur
• Korte verbindingskabel van 10 cm voor iDevices (20-polig, Lightning) en andere  

smartphones (klink) wordt meegeleverd
• Micro-USB-B- op USB-A-adapter voor aansluiting op pc en Mac
• Hoogwaardige leren tas voor hoofdtelefoonversterker en smartphone
• Ook in een bundel met Music Maniac-hoofdtelefoon AH-MM400 verkrijgbaar

Premium zilver
DA10SPEM

4951035054390

€ 349,00
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HOOFDTELEFOONS

De AH-D7200 is Denons nieuwe referentie hoofdtelefoon. Hij kan voortborduren op meer dan 50 jaar ervaring met het 
ontwerp en de ontwikkeling van hoofdtelefoons. Gedurende meer dan vijf decennia hebben we gesleuteld aan onze 
expertise om onze perfect klinkende hoofdtelefoons zo comfortabel te maken dat u altijd wilt blijven luisteren. Deze 
kwalitatieve hoofdtelefoons maken gebruik van onze unieke FreeEdge-drivers van Japanse makelij; ze verzekeren precieze 
pulsbewegingen voor een uiterst nauwkeurig geluid met minimale vervorming.

AH-D7200 | OVER-EAR REFERENTIE HOOFDTELEFOON
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Einzigartige Referentie kwaliteit hoofdtelefoon
• Over Ear-constructie met klankgeoptimaliseerde 50 mm free edge-drivers
• Spuitgietaluminium constructie 
• Speciaal ontwikkelde kunstleren oorkussens voor optimaal comfort
• Afneembare koperen in Japan vervaardigde kabel met een zuiverheid van 7N
• Oorkleppen van 100% natuurlijk notenhout
• Schapenleer aan de binnenkant van de hoofdband
• Verstelbare hoofdband met kogel gelagerde click-stops  

voor een optimale afstelling

Walnoothout
AHD7200EM

4951035059357

NIEUW

€ 799,00
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HOOFDTELEFOONS HOOFDTELEFOONS

AH-MM400 | OVER-EAR HOOFDTELEFOON
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Sierlijke premium hoofdtelefoon met oorschelpen van echt hout van Amerikaans walnoothout.
• Over Ear-constructie met klankgeoptimaliseerde 40 mm free edge-drivers
• Aluminium hoofdbeugel
• Leren oorkussens
• Inklapbare hoofdtelefoonconstructie en draagtas voor eenvoudig transport
• Vervangbare kabel: Hoogwaardige 1,3 m OFC-kabel en 1,3 m kabel met microfoon en afstandsbediening  

(compatibel met iDevices) worden meegeleverd
• 6,3 mm aansluitingsadapter en stoffen tas
• Optimaal gebruik met de Denon Audio App voor Android en iOS

Walnoothout
AHMM400EM

4951035054659

€ 429,00

Tablet wordt niet meegeleverd.

AH-C160W | IN-EAR BLUETOOTH SPORTHOOFDTELEFOON
Kleur

Artikelnummer
EAN-code

AVP
(incl. btw)

• Hoogwaardige drivers van 11,5 mm met digitale signaalverwerking
• Bluetoothverbinding klasse 1, draadloos met een betrouwbare verbinding
• Clear Voice Capture-ruisonderdrukking voor telefoongesprekken, met spraakaanwijzing
• Oorbevestigingstechnologie en een ruime keuze aan oordopjes voor een comfortabele en zekere aansluiting
• Zweet- en vochtigheidsbescherming voor een lange levensduur
• Inclusief draagtasje met karabijnhaak

Zwart
AHC160WBKEM

4951035059036

Blauw
AHC160WBUEM

4951035059043

Wit
AHC160WWTEM
4951035059050

€ 159,00
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HOOFDTELEFOONS

Professionals weten waarover we spreken: Het rumoer van alledag uitschakelen en met de comfortabele Denon Globe 
Cruiser-hoofdtelefoon genieten van een uitstekende geluidsprestatie. Draadloos, met directe toegang tot alle functies en 
met een ingebouwde microfoon maakt hij een ontspannen en tegelijkertijd productieve reis mogelijk. Het ergonomisch ge-
optimaliseerde design en de Memory schuimstofkussens zorgen voor een aangenaam draaggevoel terwijl de actieve Noise 
Cancelling-technologie je afschermt van de buitenwereld en storend geluid elimineert.

AH-GC20 | OVER-EAR HOOFDTELEFOON  
MET NOISE CANCELLING EN BLUETOOTH

Kleur
Artikelnummer

EAN-codee
AVP

(incl. btw)

• On Ear-constructie met 40 mm-drivers
• Dual Noise Cancelling-technologie voor effectieve onderdrukking van omgevingsgeluid
• Aluminium hoofdbeugel
• Bluetooth 4.0 met ondersteuning van AAC en aptX Low Latency
• Bluetooth Multi Point-functie voor gelijktijdige verbinding met 2 mobiele telefoons
• Lithium-ion-accu voor draadloos muziekgenot tot 10 uur
• Plooibare hoofdtelefoonconstructie en compacte hardshell-box voor eenvoudig transport
• Geïntegreerde microfoon en cVc (Clear Voice Capture) via Bluetooth voor optimale kwaliteit bij telefoongesprekken
• Spraakbevestiging (20 statusmeldingen in 8 talen)
• Audiokabel, laadkabel en vliegtuigadapter worden meegeleverd
• Optimaal gebruik met de Denon Travel App voor Android en iOS

Zwart
AHGC20EM

4951035054918

€ 329,00

iPhone wordt niet meegeleverd.
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HOOFDTELEFOONS HOOFDTELEFOONS

De AH-C821 maakt gebruik van een halve eeuw ervaring in hoofdtelefoontechniek om comfort met compromisloze 
klankkwaliteit te combineren. Het nieuwe model is bedoeld voor wie onderweg bij werk en ontspanning, van een zo goed 
mogelijke klankkwaliteit wil genieten. De compacte en lichte hoofdtelefoon is met toptechnologie van Denon uitgerust en 
zorgt voor een optimale klankkwaliteit.

AH-C821 | KRACHTIGE IN-EAR HOOFDTELEFOON  
MET DUAL DRIVERS

Kleur
Artikelnummer

EAN-code
AVP

(incl. btw)

• Gepatendeerde Denon Double Air Compression Driver met dubbele kabel
• Ergonomisch drukgegoten aluminium / hars hybride behuizing voor optimale klank en bijzonder draagcomfort
• Radial Cascade Damper voor onderdrukking van kabelruis
• Denon Acoustic Optimiser voor krachtige en gedetailleerde klank
• Comply TX500-kussenkappen voor een optimale pasvorm
• Vier paar silicone oorpasstukken
• Kabelhouder
• Transportetui voor onderweg

Zwart
AHC821BKE2

4951035058947

€ 199,00
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GARANTIEBEPALINGEN VOOR EINDKLANTEN

Denon garandeert de vlekkeloze kwaliteit van de toestellen. Indien er toch een reden tot klacht is wegens gebreken, kan de koper gebruikmaken van een wettelijke garantie bij de geautoriseerde 
Denon-dealer die het toestel verkocht heeft. Deze wettelijke garantie is van kracht onverminderd een volgende garantie. Bovendien biedt Denon eindklanten een in de tijd begrensde fabrieksgarantie 
op productie- en materiaalfouten voor Denon-producten die bij een geautoriseerde Denon-dealer aangekocht werden. De garantie geldt niet in geval van schade door onjuiste hantering, val of stoten 
en evenmin voor natuurlijke slijtage.

De garantieperiode van 2 jaar begint op de dag dat je het fabrieksnieuwe toestel bij een geautoriseerde Denon-dealer gekocht hebt. In geval van garantie vervangt Denon kosteloos defect materiaal 
en monteert dit. Andere claims zijn uitgesloten.

De kosteloze garantie van Denon bepaalt dat het toestel breuk- en stootbestendig verpakt (indien mogelijke in de oorspronkelijke verpakking) bij de geautoriseerde Denon-handelaar wordt afgegeven, 
waarbij de eindklant het toestel gekocht heeft. Enkel deze dealer is voor de uitvoering van de garantie bevoegd. Een andere voorwaarde is dat het originele aankoopbewijs van deze dealer getoond 
wordt waarop de naam van de eindklant, de aankoopdatum en het toesteltype vermeld worden.

De garantie bedraagt de volgende periode vanaf de verkoopdatum:

Hifi/AV-componenten 2 jaar*
Hifisystemen, luidsprekers 2 jaar*
Hoofdtelefoons, MC/MM-elementen 2 jaar
 

HET NIEUWE HART VAN JE 
THUISBIOSCOOP.
Elk geluid, alle muziek, comfortabel en centraal gestuurd.  
De buitengewone AVR-X6300H en AVR-X4300H, vanaf nu 
uitgerust met de HEOS-netwerktechnologie.
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