
Bazując na sukcesie wielokrotnie nagradzanego modelu D-M41, system D-T1 zapewnia najwyższej klasy dźwięk Denon Hi-Fi w kompaktowej obudowie. Od rozpakowania do 
rozpoczęcia użytkowania konfiguracja jest szybka i prosta. Ciesz się ulubionymi płytami CD, słuchaj radia FM / AM oraz streamuj praktycznie nieograniczoną liczbę utworów 
za pomocą Bluetooth.

* Dostępny także w kolorze czarnym

www.denon.pl

CECHY KORZYŚCI

Wbudowany moduł Bluetooth Streamuj bezprzewodowo ulubioną muzykę z kompatybilnych urządzeń

Głośniki dwudrożne z przetwornikiem niskotonowym o średnicy 12 cm oraz 2,5 
cm przetwornikami wysokotonowymi o miękkich kopułkach 

Ciesz się słynnym dźwiękiem Denon Hi-Fi

Prosta i szybka konfiguracja Zainstaluj system w ciągu kilku minut i w prosty sposób odtwarzaj swoją muzykę

Obsługa plików audio w wielu formatach Słuchaj radia FM / AM oraz odtwarzaj płyty CD, CD-R / CD-RW (WMA lub MP3)

Niewielkie rozmiary Uzyskaj doskonały dźwięk nawet w niewielkiej przestrzeni

Wejście optyczne Popraw dźwięk swojego telewizora lub innego urządzenia, podłączając je do D-T1 za 
pomocą wejścia optycznego

Wyrafinowany, elegancki wygląd Elegancki komponent pasujący do każdego wnętrza

Wyjście słuchawkowe Podłącz swoje ulubione słuchawki do D-T1, aby zachować prywatność odsłuchu

Zaprojektowany w oparciu o ponad 100 letnie doświadczenie firmy Denon w 
dziedzinie technologii audio

Solidny i trwały system audio zapewniający najwyższą jakość dźwięku

KOMPAKTOWY ROZMIAR, 
LEGENDARNY DŹWIĘK DENON

PONAD 100 LAT INNOWACYJNOŚCI DENON W TECHNOLOGIACH AUDIO

KARTA PRODUKTU

MINI SYSTEM HI-FI Z CD, RADIEM FM / AM ORAZ BLUETOOTH® DENON D-T1



Inne  

Wyjście przedwzmacniacza subwoofera -

Terminal głośnikowy: zaciski / śruby • / -

Wyjście słuchawkowe •

SPECYFIKACJA

Sekcja audio

Moc wyjściowa (6 omów, 1 kHz) 15 W

Liczba kanałów 2

Pasmo przenoszenia (wejście analogowe) 20 Hz - 20 kHz

Sekcja tunera FM

Zakres częstotliwości FM 87.5 Mhz - 108.0 MHz

EAN DT1BKE2 4951035066577 Czarny

DT1GYE2 4951035066676 Szary

Informacje techniczne
CECHY
Moc wyjściowa 2 x 15 W

Kompatybilność z płytami CD: CD / CD-R 
/ RW / WMA / MP3

• / • / • / •

Tuner: DAB / DAB + / FM (RDS) - / - / •

Bluetooth •

Tryb włączania / wyłączania Bluetooth •

Kontrola tonów: Bass / Treble / Balance • / • / •

Zegar •

Timer uśpienia •

Program timer: jednorazowo / codziennie • / •

WEJŚCIA / WYJŚCIA

Audio

Analogowe wejście / wyjście 1 / -

Cyfrowe optyczne wejście / wyjście 1 / - 

OGÓLNE

Dostępne kolory Czarny i Szary

Pilot zdalnego sterowania RC-1229

Pobór energii 30 W
Konsumpcja energii w trybie czuwania 0.3 W
Maksymalne wymiary (szer. X gł. X wys.) 210 x 295 x 105 mm

Waga 2.8 kg

GŁOŚNIKI D-T1  

Rodzaj Dwudrożne, bass reflex

Przetworniki 12 cm średnio-niskotonowe
2,5 cm wysokotonowe, 
kopułkowe

Impedancja (ohm) 6

Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz

Dostępne kolory Czarny i Szary

Maksymalne wymiary 152 x 255 x 242 mm

Waga 3.4 kg / zestaw
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D&M Europe B.V.
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Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
The Netherlands

www.denon.eu

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę D&M Holdings 
Inc. odbywa się na podstawie licencji.

Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Denon jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D&M Holdings, Inc.

* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie

Dystrybucja w Polsce: Horn Distribution S.A. ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, www.horn.pl

Wbudowany moduł Bluetooth do streamingu muzyki
Przesyłaj muzykę z ulubionych serwisów muzycznych za pomocą 
systemu D-T1. Połącz się z Bluetooth w D-T1 i sparuj go z inteli-
gentnym urządzeniem Bluetooth. Następnie ciesz się praktycznie 
nieograniczoną liczbą utworów z wielu źródeł, podcastów oraz 
internetowych stacji radiowych.

Wyjątkowa inżynieria dźwięku
Ciesz się wyjątkową inżynierią dźwięku, która jest synonimem 
jakości marki Denon. Dwudrożne głośniki z przetwornikiem nisko-
tonowym o średnicy 12 cm oraz 2,5 cm przetwornikiem wysokoto-
nowym o miękkiej kopułce zapewniają doskonałą klarowność oraz 
kontrolę dźwięku. Słuchaj ulubionej muzyki z wyjątkową precyzyjną 
dokładnością i w niezrównanej jakości.

Prosta instalacja
Zacznij słuchać muzyki natychmiast. System D-T1 jest łatwy  
i intuicyjny w konfiguracji, w ciągu zaledwie kilku minut można 
rozpakować system i wypełnić dom muzyką. Połącz się z  
ulubionymi streamingowymi serwisami muzycznymi z łatwością 
lub po prostu odtwórz płytę CD. Wybór należy do Ciebie.

Minimalny gabaryt
System D-T1 oferuje potężny dźwięk w kompaktowej obudowie. 
Jeden z najbardziej wyrafinowanych mini systemów na rynku, 
D-T1 został zbudowany tak, aby bezproblemowo zmieścił się 
w Twoim salonie, na kuchennym blacie lub w dowolnym innym 
miejscu w domu.

Stylowy wygląd
Wyróżniając się minimalistycznym, eleganckim wyglądem, system 
D-T1 doskonale wkomponuje się w wystrój Twojego wnętrza. Wyra-
finowany wygląd podkreśla muzyczną jakość mini systemu Denon.

Radio oraz napęd CD
Teraz masz więcej sposobów na cieszenie się ulubioną treścią audio. 
System D-T1 wyposażony został w tuner FM / AM - słuchaj swoich 
ulubionych stacji radiowych z jakością dźwięku Denon. Odtwarzaj 
płyty CD swoich ulubionych wykonawców za pomocą zintegrow-
anego odtwarzacza CD. D-T1 obsługuje formaty CD-R / CD-RW (WMA 
lub MP3).

Ulepszony dźwięk z TV oraz odtwarzaczy multimedialnych
Zoptymalizuj dźwięk swojego telewizora i innych urządzeń multime-
dialnych za pomocą wejścia optycznego w systemie D-T1. Podłącz 
swój telewizor, konsolę do gier lub odtwarzacz multimedialny do 
D-T1 za pomocą kabla optycznego i wzmocnij wrażenia dźwiękowe 
płynące z gier wideo, lub nadaj innym treściom audio doskonałą 
jakość dźwięku, która definiuje dziedzictwo marki Denon.

Wyjcie słuchawkowe
Ciesz się bardziej osobistymi doznaniami przy słuchaniu ulubionej 
muzyki. Podłącz swoje słuchawki do systemu D-T1 przez zintegrow-
ane gniazdo słuchawkowe.

Wytrzymałe materiały
System D-T1 został zbudowany z trwałych materiałów i zaprojek-
towany tak, aby służyć przez wiele lat.

100 lat innowacyjności w technologiach audio
Założona w 1910 roku, firma Denon może pochwalić się bogatym 
doświadczeniem w dziedzinie technologii audio - od pierwszego 
w Japonii producenta elektroniki audio, po produkcję pierwszych 
na świecie komercyjnych płyt CD. Ta ukierunkowana inwestycja w 
rozwój i badania nad dźwiękiem zapewnia dostęp do najnowszych 
technologii i najwyższej jakości przy każdym odsłuchu.


