
Prawdziwe Hi-Fi we współczesnym stylu. Światło dzienne ujrzał 

dedykowany do współpracy ze wzmacniaczem stereo Denon PMA-50 

Denon Design Series, nowy DCD-50.

Inżynierowie Denon wykorzystali swoje bogate doświadczenie, 

aby stworzyć w pełni cyfrową serię Hi-Fi z renomowaną jakością 

dźwięku Firmy i zmieścić ją w kompaktowych rozmiarach. DCD-50 

wyposażony jest w napęd CD z eleganckim wejściem szczelinowym, 

przystosowany do płyt audio CD i plików MP3 / WMA. Co więcej, 

DCD-50 umożliwia w pełni cyfrowe przesyłanie sygnału z DCD do 

PMA, dostarczając nieskazitelnie czysty dźwięk przy odtwarzaniu 

muzyki z ulubionej kolekcji płyt CD.

www.denon.pl

DCD-50
Karta produktowa

WYSOKIEJ JAKOŚCI ODTWARZACZ CD 
O ATRAKCYJNYM WYGLĄDZIE 
I KOMPAKTOWYCH ROZMIARACH

DENON DESIGN SERIES 

DCD-50 ODTWARZACZ CD



EAN DCD50SPE2 4951035056110 Premium Silver

UK DCD50SPE2GB 4951035056110 Premium Silver

Informacje techniczne

Sekcja CD Ogólnie

Kanały 2 kanały stereo Zasilanie AC 230 V, 50/60kHz 

Zakres dynamiki 100 dB Pobór mocy 10 W (w trybie czuwania 0.4 W)

Stosunek sygnału do szumu 105 dB Wymiary (S x W x G) 200 x 86 x 240mm

Cał. znieksz. harmoniczne 0.004% (1 kHz) Waga 2.4 kg

Porty

Złącza Wyjście analogowe (cinch) x 1

Wyjście koaksjalne cyfrowe x 1

Denon Design Series - Hi-Fi we współczesnym stylu
Zaprojektowany w takiej samej stylistyce i wysokim standardzie 
DCD-50 jest idealnym partnerem dla cyfrowego zintegrowanego 
wzmacniacza PMA-50.
Stylowa i elegancka kompaktowa obudowa o luksusowym wy-
kończeniu z matowego aluminium z jasnymi akcentami srebra i 
błyszczącą i matową czarną powierzchnią.

Odtwarzane formaty
DCD-50 odtwarza płyty CD z muzyką, a może także odtwarzać pły-
ty CD z danymi, w tym CD-R i CD-RW z MP3 i ścieżki audio WAV.

Ustawienie pionowe lub poziome
Gdy miejsce na półce lub blacie jest na wagę złota, DCD-50 
może być ustawiony pionowo obok lub powyżej PMA-50. 4 nóżki 
są łatwe do demontażu, a z boku obudowy znajdują się cztery 
otwory na śruby osłonięte zaślepkami. Wystarczy wyjąć zaślepki 
i wkręcić nóżki. Następnie umieścić dostarczone 4 srebrne za-
ślepki w otworach na śruby i masz wszystko ustawione.

Ergonomiczny pilot zdalnego sterowania
Ergonomicznie zaprojektowany pilot zawiera kursor, klawiaturę 
numeryczną i przyciski funkcyjne takie jak losowe odtwarzanie, 
powtarzanie, informacje i program. Jednym pilotem możesz 
zdalnie sterować zarówno DCD-50 jak i PMA-50. 

Kontrastowy wyświetlacz OLED z regulacją jasności
Wyświetlacz OLED pokazuje całkowitą liczbę utworów i całkowi-
ty czas, jak też numer utworu i jego długość  oraz tytuł utworu, 
nazwisko artysty i nazwę albumu (w zależności od płyty), wraz z 
ikonami funkcyjnymi. Wyświetlacz automatycznie obraca się do-
stosowując do pozycji urządzenia. 3-stopniowy poziom jasności 
wyświetlacza regulowany jest  za pomocą pilota. W zestawie z 
PMA-50 można jednocześnie dostosować jasność wyświetlaczy 
obu urządzeń.

Przetwarzania cyfrowo-analogowe wysokiej rozdzielczości
Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku z PMA-50, odtwarzacz 
DCD-50 wyposażono w cyfrowe koaksjalne wyjście audio – w 
zestawie cyfrowy kabel optyczny audio. Do podłączenia innych 

urządzeń audio, które nie mają koaksjalnego wejścia cyfrowego, 
CD-50 wyposażony jest w wysokiej jakości zespół przetwarzania 
analogowo-cyfrowego z 32-bitowym / 192 kHz przetwornikiem D 
/ A, który zapewnia szeroki zakres dynamiki, wraz z bardzo niskim 
poziomem szumów i zniekształceń.

Wybór automatycznych ustawień
Jeśli chcesz, możesz łatwo skonfigurować DCD-50 za pomocą 
pilota aby przechodził do trybu gotowości i rozpoczynał natych-
miastowe odtwarzanie po włożeniu płyty. Po skonfigurowaniu, 
DCD-50 zachowuje preferowany tryb, dopóki nie zdecydujesz się 
go zmienić.

Opcja automatycznego czuwania
Masz również możliwość aktywacji funkcji Auto Standby, która 
automatycznie przełączy DCD-50 w tryb uśpienia po 30 minu-
tach bezczynności, oszczędzając energię i dbając o środowisko.
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* All specs can be subject to change
* Available in Premium Silver

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• Wysokiej jakości transport CD / odtwarzacz, najlepiej 

dopasowany do DENON PMA-50
• Mechanizm CD z wejściem szczelinowym; odtwarzanie 

audio CD oraz MP3 / WMA
• Cyfrowe wyjście koncentryczne 

 
 

SUPERNOWOCZESNE ROZWIĄZANIE DENON 
DLA MAKSYMALIZACJI JAKOŚCI
• 32 bit/192kHz D/A converter with analogue output (RCA)
• High-grade audio components

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA I INNE FUNKCJE
• Ustawienie poziome lub pionowe
• Ergonomiczny pilot zdalnego sterowania 
• Auto Standbay z niskim zużyciem energii – 0,4W

www.denon.pl


