
5.2 kanałowy amplituner AV 8K ze sterowaniem głosowym i platformą HEOS® Built-in
Denon AVR-S660H to 5.2 kanałowy amplituner AV 8K o mocy 135 W na kanał oferujący obsługę formatów Dolby TrueHD, Dolby Surround, DTS-HD 
Master Audio i DTS Neo:6. Jest komptybilny z najnowszymi specyfikacjami HDMI, takimi jak rozdzielczość 8K/60Hz, 4K/120Hz oraz VRR, ALLM, HDR10+ i 
eARC.

CECHY KORZYŚCI

Wysokowydajny pięciokanałowy wzmacniacz
Maksymalna wydajność i 135 W mocy na kanał, aby zapewnić klasyczne i dynamiczne brzmienie 
Denon.

Obraz w jakości 8K
Trzy wejścia 8K i jedno wyjście umożliwiają transmisję sygnału 8K/60Hz i 4K/120Hz. Skalowanie 
do 8K jest dostępne na wszystkich sześciu wejściach HDMI.

Otocz się dźwiękiem ulubionych filmów, gier i muzyki Obsługa formatów Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio oraz Dolby Surround i DTS Neo:6.

Obsługa eARC HDMI
Podłącz telewizor z obsługą eARC HDMI przez główne wyjście HDMI, aby umożliwić transmisję 
nieskompresowanych i kodowanych obiektowo formatów dźwięku, takich jak Dolby Atmos i DTS:X, 
bezpośrednio z aplikacji Smart TV do amplitunera AV.

Najnowsze formaty obrazu
Kompatybilność z HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision i Dynamic HDR zapewnia najwyższą 
jasność, klarowność i kontrast obrazu.

Następna generacja kina domowego
Dzięki rozdzielczości 8K/60Hz, możliwości skalowania do 8K oraz trybom Dynamic HDR i Quick Media 
Switching (QMS) możesz cieszyć się krystalicznie czystym obrazem w najwyższej dostępnej jakości.

Dedykowane funkcje dla graczy
Obsługa rozdzielczości 4K/120 Hz oraz tryby Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency 
Mode (ALLM) i Quick Frame Transport (QFT) poprawiają wrażenia z gry dzięki niesamowitemu 
obrazowaniu oraz zmniejszonym opóźnieniem.

Współpracuje z Twoimi ulubionymi asystentami głosowymi
Użyj swojego głosu, aby sterować AVR-S660H i muzycznymi serwisami streamingowymi 
korzystając z Amazon Alexa i Apple Siri.

Bezprzewodowy streaming z najpopularniejszych 
serwisów muzycznych

Ciesz się wszystkimi ulubionymi serwisami muzycznymi, takimi jak Spotify®, Amazon Music HD, 
TIDAL, Deezer i nie tylko. AVR-S660H pozwala również cieszyć się muzyką przez AirPlay 2 i Bluetooth.

Wejście Phono
Dzięki wejściu gramofonowemu AVR-S660H umożliwia podłączenie gramofonu i odtwarzanie 
ulubionych płyt winylowych. Ciesz się swoją kolekcją z dźwiękiem o wyjątkowej jakości.

Platforma HEOS® Built-in multi-room 
Odtwarzaj różne utwory w kilku pokojach lub wybierz jeden i słuchaj we wszystkich pomieszczeniach 
jednocześnie. AVR-S660H współpracuje również z nowo wprowadzonymi głośnikami Denon Home, 
pozwalając cieszyć się doskonałym dźwiękiem Denon w całym domu.
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Liczba wzmacniaczy mocy 5

Moc wyjściowa

75 watts per channel 
(8 ohms, 20Hz–20kHz. THD .08%,  2ch 
driven)

100 watts per channel (6 ohms, 
1kHz, THD .7%, 2ch driven)

135 watts per channel (6 ohms, 
1kHz, THD 1%, 1ch driven)

Impedancja głośników 4-16Ω/ohms

Sekcja przedwzmacniacza

Czułość wejściowa / impedancja 200mV

Pasmo przenoszenia 10Hz–100kHz – +1, -3 dB (Direct 
Mode)

S/N Ratio 98dB (IHF-A weighted, Direct 
Mode)

Wejścia HDMI x6

Composite x2

Phono x1

Analogue Audio x2

Digital Optical x2

USB Front x1

Wyjścia HDMI Out x1

Composite x1

Audio Pre-out 0.2ch

Phones x1

Inne Ethernet x1

Microphone Port x1

FM/AM Tuner Antenna x1

Sekcja FM

Zakres częstotliwości 87.5–107.9 MHz

Sekcja AM

Zakres częstotliwości 520–1710 kHz

Ogólne

Zasilanie AC 230V/50 Hz

Konsumpcja energii 340W (Standby 0.1W, CEC 
standby 0.5W)

Konsumpcja energii
(bez dźwięku)

29W (ECO Mode On)
39W (ECO Mode Off)

Maksymalne wymiary (WxHxD) 434 x 151 x 339mm

Wymiary kartonu   
(WxHxD) 523 x 232 x 435mm

Waga 7.8kg

Waga (opakowanie) 9.7kg

Patenty DTS można znaleźć pod adresem http://patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji DTS, Inc. (dla firm z siedzibą w USA/Japoni/Tajwanie) lub na licencji DTS Licensing Limited (dla wszystkich innych firm). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD i logo DTS-HD 

są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. © 2021 DTS, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Logo HEOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym w USA 

i/lub innych krajach. Dostępność serwisów muzycznych może się różnić w zależności od regionu. Nie wszystkie usługi mogą być dostępne w momencie zakupu. Niektóre usługi mogą być od czasu do czasu dodawane lub przerywane na podstawie decyzji dostawców 

usług muzycznych lub innych. Aplikacja i marka HEOS nie są powiązane z żadnym producentem żadnego smartfona. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez firmę D&M Holdings 

Inc. jest objęte licencją.

Doskonała jakość kina domowego — obsługa 8K
AVR-S660H zapewnia najwyższą jakość kina domowego dzięki 
obsłudze rozdzielczości 8K/60Hz i 4K/120Hz, a także kompatybilności 
z najnowszymi specyfikacjami HDMI. Nowy amplituner AVR-S660H 
pozwala zbudować najlepsze kino domowe 4K już dziś i jest gotowy do 
obsługi 8K, kiedy zajdzie taka potrzeba. Ciesz się najwyższej jakości 
dźwiękiem i obrazem 3D, spełniającym nawet najbardziej wymagające 
potrzeby związane z rozrywką.

Potężny pięciokanałowy wzmacniacz z najnowszymi specyfikacjami 
kina domowego 
Wyposażony w wysokoprądowe wzmacniacze na wszystkich kanałach, 
AVR-S660H zapewnia wysoką moc 135 W na kanał. Przetworniki o 
niskiej impedancji zapewniają kompatybilność z szeroką gamę 
głośników, dostarczając zrównoważony, tonalny dźwięk.

W pełni otaczający dźwięk
Ciesz się dźwiękiem Dolby TrueHD, Dolby Surround, DTS-HD Master 
Audio i DTS Neo:6. Skonfiguruj system surround 5.2 i słuchaj 
natywnych formatów audio, takich jak Dolby TrueHD lub DTS HD 
Master Audio z Blu-ray, serwisów streamingowych i telewizji lub 
odtwarzaj standardowe sygnały stereo zmiksowane przez Dolby 
Surround lub DTS Neo:6, aby cieszyć się filmami, grami i muzyka, która 
naprawdę Cię otacza.

Zaawansowana sekcja wideo 8K HDMI obsługująca różne formaty 
HDR
Aby uzyskać najlepszą dostępną jakość obrazu, AVR-S660H został 
wyposażony w zaawansowaną sekcję HDMI (6 wejść / 1 wyjście) z 
trzema wejściami 8K obsługującymi transmisję sygnału 8K/60Hz i 
4K/120Hz z szybkością 40 Gb/s. Wszystkie wejścia HDMI obsługują 
4:4:4 Pure Color sub sampling, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid 
Log-Gamma (HLG), Dynamic HDR, 3D, oraz BT.2020 zapewniając 
wyjątkową jakość obrazu. Ciesz się skalowaniem do 8K, a także 
przetwarzaniem HDCP 2.3, aby odtwarzać treści chronione przed 
kopiowaniem bez ograniczeń.

Obsługa eARC
Główne wyjście amplitunera AVR-S660H obsługuje eARC (enhanced 
Audio Return Channel), aby umożliwić transmisję 
nieskompresowanego i kodowanego obiektowo dźwięku bezpośrednio 
z aplikacji smart TV do amplitunera AV.

Najnowsze technologie zapewniające lepsze wrażenia filmowe
Dzięki AVR-S660H możesz cieszyć się rozrywką w wyjątkowej jakości 
dzięki najnowszym dostępnym technologiom i oglądać filmy z 
niezrównaną ostrością. Ciesz się filmami w 8K, korzystaj z możliwości 
skalowania do 8K/60Hz, a także najnowszymi technologiami 
amplitunerów AV, takimi jak Dynamic HDR i Quick Media Switching 
(QMS), które eliminuje opóźnienia obrazu w filmach.

Dedykowane funkcje dla graczy
Ciesz się pełnią możliwości konsol nowej generacji dzięki nowemu AVR-
S660H. Graj w rozdzielczości 4K/120Hz, a także korzystaj z trybów 
Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT) oraz Auto 
Low Latency Mode (ALLM) które zmniejszają lub całkowicie eliminują 
opóźnienia i rozrywanie klatek, zapewniając płynniejsze i bardziej 
szczegółowe wrażenia z gry.

Bluetooth i Wi-Fi
Serce Twojej sieci bezprzewodowej, Denon AVR-S660H został 
wyposażony w zaawansowany system nadawczo-odbiorczy z dwiema 
antenami zapewniający niezawodny bezprzewodowy streaming przez 
Bluetooth i Wi-Fi nawet w środowiskach miejskich o dużym natężeniu 
sieci. Ciesz się słuchaniem ulubionej treści audio bezprzewodowo ze 
swoich inteligentnych urządzeń.

Platforma HEOS® Built-in multi-room 
Słuchaj ulubionej muzyki w dowolnym pomieszczeniu w domu 
bezprzewodowo dzięki platformie HEOS® Built-in. Odtwórz tę samą 
piosenkę w każdym pokoju lub wybierz inną piosenkę dla każdego 
pomieszczenia. Współpracuje również z Amazon Alexa i Apple Siri, aby 
zapewnić intuicyjną kontrolę głosową dla całej domowej rozrywki. 
Podłącz głośniki Denon Home, aby uzyskać doskonały dźwięk w całym 
domu. HEOS obsługuje również Spotify Free i Premium, Amazon Music 
HD, TuneIn, SoundCloud, TIDAL i wiele innych serwisów. (Nie wszystkie 
serwisy muzyczne są dostępne we wszystkich krajach i regionach)

Dźwięk Hi-Res
Ciesz się doskonałym realizmem dźwięku swoich ulubionych utworów 
muzycznych w wysokiej rozdzielczości. AVR-S660H został wyposażony 
w 32 bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe klasy premium 
umożliwiające dekodowanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości z 
bezstratnymi typami plików, w tym ALAC, FLAC i WAV z częstotliwością 
do 192 kHz/24 bit. Jest również kompatybilny z plikami DSD 2.8/5.6 
MHz (format kodowania audio SACD) oraz obsługuje popularne typy 
plików, takie jak MP3 i WMA. Odtwarzaj pliki z urządzeń pamięci 
masowe poprzez USB na panelu przednim lub ze źródeł sieciowych.

Wejście gramofonowe
Dzięki wbudowanemu wejściu gramofonowemu AVR-S660H umożliwia 
podłączenie gramofonu i odtwarzanie płyt winylowych. Ciesz się swoją 
kolekcją vintage z dźwiękiem o wyjątkowej jakości.

Współpracuje z Twoimi ulubionymi asystentami głosowymi
Użyj swojego głosu, aby sterować AVR-S660H i muzycznymi serwisami 
streamingowymi korzystając z Amazon Alexa i Apple Siri.

Dwa wyjścia subwoofera
Zanurz się w równomiernie rozłożonym, dokładnym basie. AVR-S660H 
posiada dwa wyjścia subwoofera, które wygładzają niskie 
częstotliwości i zapewniają lepszą dyspersję. Brak słyszalnych szczytów 
i spadków — tylko potężny, wypełniający pomieszczenie bas.

Transmisja dźwięku przez Bluetooth
Ciesz się ulubioną muzyką bez budzenia całego domu, przesyłając 
dźwięk z amplitunera AV do słuchawek Bluetooth. AVR-S660H 
umożliwia nawet jednoczesne odtwarzanie dźwięku na słuchawkach 
Bluetooth i podłączonych głośnikach. Jeśli masz członka rodziny lub 
znajomego z wadą słuchu, gorąco polecamy tę konfigurację.

Kompatybilność z "Roon Tested"
Wszystkie nowe amplitunery AV marki Denon oferują funkcjonalność 
Roon Tested. Wydobądź więcej ze swojej cyfrowej biblioteki muzycznej 
dzięki informacjom o ulubionych wykonawcach i utworach, które 
można przeszukiwać. Znajdź teksty, daty koncertów, zdjęcia, biografie, 
recenzje i nie tylko.

Przyciski Quick Selects do szybkiego strojenia dźwięku
Panel przedni Denon AVR-S660H zawiera cztery przyciski szybkiego 
wyboru, które przechowują preferowane ustawienia audio dla każdego 
źródła. Przełączaj się między dźwiękiem z telewizora, Blu-Ray, 
odtwarzaczami multimedialnymi i innymi, a AVR-S660H dostosuje 
ustawienia EQ do Twoich preferencji dla tego źródła multimediów. Użyj 
przycisków na panelu przednim lub wybierz te same opcje szybkiego 
wyboru na pilocie odbiornika AVR, aby uzyskać szybko zmienić 
ustawienia.

Łatwa konfiguracja i automatyczna zmiana nazwy HDMI
Dołączona skrócona instrukcja obsługi AVR-S660H zawiera proste, 
jasne instrukcje, jak zacząć korzystanie z amplitunera. Po podłączeniu 
telewizora do AVR-S660H przez HDMI, na ekranie telewizora pojawi się 
asystent konfiguracji Denon, który poprowadzi Cię krok po kroku przez 
proces konfiguracji. Z tyłu amplitunera AV znajduje się szereg 
oznaczonych kolorami terminali głośnikowych, co ułatwia 
organizowanie i podłączanie przewodów głośnikowych. AVR-S660H 
automatycznie zmienia nazwy wejść HDMI po podłączeniu urządzenia 
źródłowego, ale możesz również zmienić nazwy ręcznie.

Korekcja akustyki Audyssey
AVR-S660H został wyposażony w system pomiaru akustyki 
pomieszczenia Audyssey MultEQ, który precyzyjnie analizuje moc 
każdego głośnika w celu optymalizacji każdego kanału. Opcjonalna 
aplikacja Audyssey MultEQ Editor (dostępna w sprzedaży) pozwala 
zaawansowanym użytkownikom przejść do precyzyjnych ustawień w 
celu dalszej regulacji i dostosowania środowiska odsłuchowego. 
Aplikacja jest dostępna zarówno na iOS, jak i Android.

Niesamowity dźwięk zbudowany na 110 latach innowacji
Jako pierwszy japoński producent elektroniki audio z wybitną historią 
pionierskich rozwiązań, Denon jest definicją japońskiej marki audio. Od 
założenia w 1910 roku, realizujemy naszą misję poprzez nieustanne 
dążenie do jakości, innowacji i wydajności dźwięku. Wprowadzamy 
innowacje, aby zapewnić najlepsze wrażenia.

Specyfikacja Porty
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