
Konstrukcja modelu AH-D5200 opiera się na ponad 50 letniemu doświadczeniu w inżynierii dźwięku i konstrukcji słuchawek. Przetworniki 
FreeEdge oraz starannie dobrane materiały akustyczne zapewniają wyjątkową jakość dźwięku, która jest idelnie dopasowana do 
eleganckiego, kunsztownego wzornictwa. Zaprojektowane do długotrwałego użytkowania, słuchawki AH-D5200 mają ergonomiczną 
konstrukcję z nakładkami nausznymi wypełnionymi pianką z pamięcią kształtu zapewniającą komfortowe dopasowanie.

ELEGANCKI DESIGN, WYJĄTKOWY DŹWIĘK

www.denon.pl

INFORMACJE O PRODUKCIE

SŁUCHAWKI WOKÓŁUSZNE KLASY PREMIUM 
W WYKOŃCZENIU ZEBRAWOODDENON AH-D5200

CECHY KORZYŚCI

Doskonałe brzmienie Dokładna, szczegółowa reprodukcja muzyki, która rywalizuje jakością  
z salą koncertową

50mm przetworniki FreeEdge  Przetworniki FreeEdge o średnicy 50 mm zapewniają dźwięk o wysokiej 
rozdzielczości przy minimalnych zniekształceniach. Słuchaj muzyki  
z większą klarownością

Obudowa z drewna Zebrawood Obudowa Zebrawood o niezrównanych właściwościach akustycznych 
zapewnia tłumienie dźwięku poprzez redukcję niechcianych rezonansów

Ergonomia oraz komfort Ergonomiczne, wypełnione pianką z pamięcią kształtu nauszniki 
zapewniają wygodę użytkowania

Rzemieślnicza jakość wykonania Miękka skóra ekologiczna zapewnia wygodę i integralność designu

Wytrzymałe materiały Wytrzymała konstrukcja z odlewu aluminium 

Dziedzictwo technologiczne Denon Ponad 50 letnie doświadzcenie w tworzeniu wysokiej jakości 
słuchawek dla entuzjastów audio



SPECYFIKACJA

Waga 385 g

Średnica przetworników 50 mm

Typ przetwornika Dynamiczny (papierowa 
membrana + Free Edge)

Impedancja 24 Ω

Sensitivity 103 dB/mW

Maksymalny pobór 
mocy

1.800 mW

Pasmo przenoszenia 5 - 40,000 (Hz)
Kabel 3.0 m długości
Wtyczki 3.5 mm (odtwarzacz) 

3.5mm x2(słuchawki) 
6.3 mm Adapter

EAN AH-D5200 4951035064627 Black

Doskonałe brzmienie Premium
Przetworniki FreeEdge o średnicy 50 mm eliminują niechciane 
rezonanse i zniekształcenia powstające na membranie, aby 
uzyskać szczegółowy oraz dokładny dźwięk. Montowane na 
obudowie z prawidziwego drewna Zebrawood, model AH-
D5200 oferuje solidną konstrukcję z odpowiednim wewnętrz-

nym tłumieniem, aby zapewnić ciepły i żywy dźwięk. Naturalne właściwości akustyczne drewna wspomagającego tłumienie zakłóceń 
pomagają zmniejszyć niechciane rezonanse, dzięki czemu możesz cieszyć się czystym, szczegółowym brzmieniem.

50mm przetworniki FreeEdge  
Słuchawki AH-D5200 zostały wyposażone w japońskie przetworniki FreeEdge o średnicy 50 mm. Zbudowane z materia-
łów starannie dobranych ze względu na sztywność i niską masę, przetworniki FreeEdge eliminują niechciane rezonanse 
w membranie, aby zapewnić szczegółowy, dokładny dźwięk. Przetworniki są montowane na przegrodach z żywicy re-
dukującej drgania. Te miękkie, starannie dobrane pod względem brzmienia materiały ułatwiają membranom poruszanie 
się w odpowiedzi na sygnał muzyczny bez wygięć i zniekształceń, w celu uzyskania możliwie najczystszego dźwięku. 

Ergonomia i komfort
Ergonomiczna konstrukcja do codziennego użytkowania. Słuchawki AH-D5200 mają kształt zapewniający uniwersalne dopa-
sowanie oraz są wystarczająco lekkie, aby wygodnie nosić je przez dłuższy czas. Miękkie poduszki wykonane zostały z pianki 
3D z pamięcią kształtu, dzięki czemu model AH-D5200 idealnie dopasowuje się do głowy oraz pozostaje na miejscu - możesz 
słuchać ulubionej muzyki tak długo, jak chcesz.
 
Obudowa w wykończeniu Zebrawood
Wykończenie Zebrawood charakteryzuje się pięknym, kontrastowym wzorem drewna. Ten egzotyczny materiał w śród wyróż-
niających właściwości ma nie tylko atrakcyjny wygląd, jest to również drewno o wysokiej gęstości co zmniejsza niepożądane 
rezonanse których redukcja jest konieczna do uzyskania szczegółowej reprodukcji dźwięku. 

Rzemieślnicza jakość wykonania  
Model AH-D5200 charakteryzuje się doskonałym kunsztem wykonania i oryginalną obudową Zebrawood. Miękka, ekologicz-
na skóra stanowi dopełnienie organicznego stylu, łączącego w sobie rzemieślnicze wzornictwo idealnie pasujące do audiofil-
skiego brzmienia.
 
Wytrzymałe materiały
Ciesz się wyrafinowanym dźwiękiem dzięki solidnym, mocnym materiałom. Wytrzymała, odlewana ciśnieniowo aluminiowa kon-
strukcja modelu Denon AH-D5200, zapewnia długotrwałą jakość i elastyczność osi podczas składania. Skóra ekologiczna Premium 
wytrzymuje intensywne użytkowanie i przez długi czas zachowuje swój estetyczny wygląd. Odpinany kabel i kompaktowy pokrowiec 
do przechowywania gwarantują, że słuchawki AH-D5200 zapewniać będą doskonały dźwięk i komfort użytkowania przez wiele lat.
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Denon jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D & M Holdings, Inc.

* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie


