
Przeznaczone dla prawdziwych melomanów, nowe słuchawki DENON Music Maniac ™ są wyposażone w zaawansowane technologie, 

posiadają autorskie przetworniki i obudowy. Dostępny w kolorach białym i czarnym nauszny model AH-MM200 wyposażony jest w 

elipsoidalne nauszniki wzmocnione włóknem szklanym, które łączy niską wagę i wysoką sztywność. 30mm przetworniki wyposażone są 

w 3-warstwowe membrany oraz magnesy neodymowe aby dostarczać dźwięk o szerokim paśmie przenoszenia i wysokiej dynamice z 

kompaktowej obudowy.

www.denon.pl

AH-MM200 PRZENOŚNE SŁUCHAWKI NAUSZNE

MUSIC MANIAC

DOŁĄCZONE AKCESORIA:
• Pokrowiec

• Odłączany przewód z miedzi beztlenowej (OFC) 

z pilotem i mikrofonem

• Odłączany przewód analogowy audio (OFC)

SPECYFIKACJA

Waga 130 g

Średnica przetwornika 30 mm

Typ przetwornika dynamiczny (3-wartstwowa membrana)

Impedancja 36 ohms

Czułość 99 dB/mW

Maksymalna moc wejściowa 1000 mW

Pasmo przenoszenia 10-25,000 (Hz)

AH-MM200
Karta produktowa



Denon jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym D+M Group

* Specyfikacje mogą ulec zmianie

EAN

EU AHMM200BKEM 4951035054697 Black

AHMM200WTEM 4951035054710 White

|V01|

“Made for iPod”, “Made for iPhone” oraz “Made for iPad” oznacza, że urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane w celu odpowiedniego podłączania do urządzenia iPod, iPhone lub iPad i posiada certyfikat w zakresie spełnienia standardów firmy 
Apple.

Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z iPod, iPhone lub iPad może mieć wpływ na wydajność sieci bezprzewodowej.
Informacje o zgodności: pilot i mikrofon są obsługiwane przez wszystkie modele iPod, iPhone i iPad (nie wszystkie modele obsługują regulację głośności). Dźwięk jest obsługiwany przez wszystkie modele iPodów. Wymaga oprogramowania w wersji 1.0.3 
dla odtwarzacza iPod nano (4. generacji),

2.0.1 dla iPoda classic (120GB) i 2.2 lub nowszej dla iPoda touch (2. generacji).

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch i Retina są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. iPad Air, iPad mini i Lighting są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Znak towarowy “iPhone” jest 
używany na podstawie licencja AIPHONE K. K.
Android jest znakiem towarowym firmy Google, Inc.

D & M Holdings Inc.
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Ceramiczne nauszniki wzmocnione włóknem 
Zaprojektowane aby zapewnić komfort nauszne AHMM200 wy-
posażone są w elipsoidalne nauszniki, wykonana ze specjalnego 
kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym, który zapewnia 
zarówno lekkość jak i wysoką odporność na  rezonans zapewnia-
jąc wysoką jakość dźwięku. Wykończenie ceramiczne zapewnia 
elegancki wygląd oraz odporność na zadrapania.

30mm trójwarstwowe membrany i magnesy neodymowe 
AH-MM200 wyposażone są  w  opatentowane 30mm przetworniki 
z naszą autorską 3-warstwową membrana i magnesy neodymowe 
i są profesjonalnie dostrojone do płaskiej charakterystyki EQ, który 
zapewnia najbardziej naturalne efekty muzyczne.

Kable z beztlenowej miedzi
Dla najwyższej jakości dźwięku, AH-MM200 wyposażono w 2 
odłączane przewody audio wykonane w technologii  beztlenowej 
miedzi (OFC). Jeden przewód wyposażony jest we wbudowany 
mikrofon wraz z pilotem do sterowania głośnością, wyborem 
utworów oraz sterowania innymi funkcjami smartfona (kompa-
tybilny z urządzeniami iOS). Drugi przewód jest przeznaczony dla 
użytkowników, którzy preferują kable bez pilota. 
Oba kable posiadają pozłacane złącza.

Współczesny europejski design
Zaprojektowane aby wyglądać tak dobrze, jak brzmią, AH-MM200 
otrzymały świeży design w stylu europejskim, który łączy klasycz-
ną stylistykę z nowoczesnymi akcentami.

Słuchawki AH-MM200 są dostępne w stylowym czarnym wykończeniu 
oraz eleganckim białym.

Zintegrowany pakiet aplikacji dla audiofilów. Wzmocnij doznania 
dostarczane przez słuchawki Denon używając Aplikacji Denon, 
dostępnej dla Apple iPhone, Apple iPad i Android.

* iPad nie wchodzi w skład zestawu

www.denon.pl


