
Dostępny również  
w kolorze białym.

Nowy Denon Home 250 odtwarza całą Twoją muzykę bezprzewodowo w stereo zachwycając ekspansywnym dźwiękiem. Zgrupuj głośnik z 
innymi produktami z wbudowaną technologią HEOS, takimi jak amplitunery AV, soundbary i inteligentne głośniki, aby wypełnić muzyką cały 
dom.

Odtwarzaj ulubioną muzykę bezprzewodowo

CECHY KORZYŚCI

Doskonała jakość dźwięku oparta na 110 latach 
doświadczenia

Od 1910 roku Denon umożliwia cieszenie się najlepszym dostępnym dźwiękiem poprzez 
nieustanne dążenie do najwyższej jakości, innowacyjności i wydajności audio

Czyste wysokie tony i głębokie basy
Dzięki dwóm dynamicznym 3⁄4 calowym tweeterom, dwóm potężnym 4 calowym wooferom oraz 
5 1⁄4 calowemu pasywnemu radiatorowi basowemu i precyzyjnemu strojeniu dźwięku możesz 
cieszyć się wyjątkowym brzmieniem Denon

Radio internetowe i streaming muzyki
Korzystaj ze Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer i wielu innych przez 
Wi-Fi, AirPlay 2 lub połączenie Bluetooth

Obsługa Apple AirPlay 2
Użyj AirPlay 2, aby bezprzewodowo streamować muzykę z urządzeń Apple do głośnika Denon 
Home 250 lub zgrupować go z innymi głośnikami kompatybilnymi z AirPlay, aby wypełnić muzyką 
cały dom 

Odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości
Denon Home 250 umożliwia odtwarzanie bez przerw plików o wysokiej rozdzielczości, w tym 192 
kHz/24 bit FLAC, WAV, ALAC oraz DSD 2.8/5.6 MHz przez sieć lub tylny port USB

Odtwarzanie z lokalnych źródeł Łatwy dostęp do muzyki przez Bluetooth, USB i serwisy online

Łatwa konfiguracja
Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji HEOS, aby bez wysiłku skonfigurować Denon Home 250 w 
domowej sieci Wi-Fi

Przyciski szybkiego wyboru z czujnikiem zbliżeniowym
Przechowuj swoje trzy ulubione internetowe stacje radiowe, aby cieszyć się nimi, kiedy tylko 
chcesz, bez potrzeby korzystania z urządzenia inteligentnego

Twój dom, Twoja muzyka
Słuchaj tej samej piosenki we wszystkich pokojach lub odtwarzaj inne utwory w każdym 
połączonym pomieszczeniu, aby cieszyć się bezprzewodowym dźwiękiem w całym domu

Bezprzewodowy dźwięk w całym domu
Zgrupuj różne urządzenia (amplitunery AV, soundbary i głośniki) z wbudowaną technologią HEOS, 
aby odtwarzać tę samą lub różną treść audio w wielu pokojach, bezprzewodowo

Kompatybilność z Amazon Alexa
Po prostu pobierz HEOS Home Entertainment Skill z aplikacji Amazon Alexa i ciesz się intuicyjnym 
sterowaniem głosowym z dowolnego urządzenia Echo (sprzedawanego osobno)

Bezpłatna aplikacja HEOS Darmowa aplikacja HEOS jest dostępna do pobrania na urządzeniach z systemami iOS i Android

DENON HOME 250



Specyfikacja

Wymiary / waga
295 x 216 x 120 mm (szer. x wys. x gł.)
3,7 kg

Wymiary / waga opakowania
385 x 323 x 192 mm (szer. x wys. x gł.)
4,8 kg

Wymiary przetworników
(2) ¾" calowe tweetery
(2) 4" calowe woofery
(1) 5¼" calowy pasywny radiator basowy

Wzmacniacze mocy 4

Technologia bezprzewodowa

Wi-Fi
Tak
2.4GHz (11b/g/n)
5GHz (11a/n/ac)

Bluetooth Tak

HEOS Built-in Tak

ŁĄCZNOŚĆ

Port USB do bezpośredniego odt-
warzania zapisanej muzyki Tak

Sieć przewodowa Tak

Wejście AUX 3,5 mm Tak

Sterowanie

Typ wyświetlacza Zbliżeniowy

Lokalizacja przycisków Górny panel

Przycisk kontrolne

Zwiększenie głośności
Zmniejszanie głośności
Odtwarzanie / Pauza 
3 przyciski Quick Select (konfigurowalne)

Zawartość opakowania

Przewód zasilający x 1

Skrócona instrukcja 
obsługi

x 1

Instrukcje bezpieczeństwa x 1

Uwagi na temat fal radio-
wych

x 1

EAN

DENONHOME250BKE2 4951035071182 Czarny

DENONHOME250WTE2 4951035071199 Biały

Bezprzewodowy dźwięk w całym domu

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę bezprzewodowo w stereo w całym domu 

korzystając z funkcjonalności multi room. Niezależnie od tego, czy chcesz 

słuchać wszędzie tego samego utworu, czy odtwarzać inne piosenki w różnych 

pokojach, Denon Home 250 pozwala cieszyć się muzyką tak, jak chcesz, razem z 

wysokiej jakości dźwiękiem Hi-Fi, którego oczekujesz od marki Denon. 

 
Jakość dźwięku Denon

Dzięki zaawansowanej dwudrożnej konstrukcji akustycznej w konfiguracji stereo, 
fachowo dostrojonemu procesorowi DSP i najlepszej jakości przetwornikom, 
Denon Home 250 zapewnia niesamowity, ekspansywny dźwięk w wysokiej 
rozdzielczości dla Twojej kolekcji muzyki, w pełni bezprzewodowo.

Twoja ulubiona muzyka na wyciągnięcie ręki

Streamuj swoją ulubioną muzykę z serwisów takich jak Spotify, Apple Music, 
Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer i wielu innych przez Wi-Fi,  
AirPlay 2 i Bluetooth.

Dźwięk w wysokiej rozdzielczości, bez kosztownego systemu Hi-Fi

Ciesz się muzyką z najwyższą szczegółowością i precyzją. Dzięki wbudowanej 
technologii HEOS, głośnik stereo Denon Home 250 obsługuje pliki ALAC, FLAC 
i WAV do 192 kHz/24 bit, a także formaty DSD 2.8 MHz oraz 5.6 MHz. Słuchaj 
swojej kolekcji audio w wysokiej rozdzielczości z najwyższą dokładnością i 
dbałością o szczegóły, na które zasługuje Twoja muzyka.

3 przyciski Quick Select do przechowywania ulubionych stacji radiowych

Dzięki trzem przyciskom szybkiego wyboru możesz łatwo przechowywać swoje 
ulubione internetowe stacje radiowe, aby cieszyć się nimi, kiedy tylko chcesz, 
bez konieczności wyszukiwania ich na urządzeniu inteligentnym. 

Apple AirPlay 2

Użyj AirPlay 2, aby bezprzewodowo streamować Apple Music do Denon Home 
250, lub by zgrupować głośnik z innymi głośnikami kompatybilnymi z AirPlay 2, 
wypełniając muzyką cały dom.

Kompatybilność z Amazon Alexa

Kontroluj głośnik Denon Home 250 za pomocą asystenta Amazon Alexa i 
poleceń głosowych. Dostosuj głośność, przejdź do następnego utworu i wiele 
więcej - „Just ask”. Pobierz darmową funkcję HEOS Home Entertainment Skill, 
aby włączyć polecenia głosowe Amazon Alexa. Wymaga aplikacji Amazon Alexa 
i urządzenia Amazon Echo, Dot lub odpowiednika (sprzedawane osobno). 

Kompatybilność z Google Assistant*

Poproś Google Assistant o odtwarzanie ulubionej muzyki. Kontroluj głośność, 
odtwarzaj, wstrzymuj, pomijaj utwory i nie tylko. 
 
Technologia HEOS multi room

Dzięki wbudowanej technologii HEOS możesz odtwarzać ten sam utwór 
we wszystkich pokojach lub wybrać inny utwór indywidualnie dla każdego 
podłączonego pomieszczenia - wybór należy do Ciebie. Dzięki dodatkowym 
głośnikom Denon Home, soundbarom, odtwarzaczom sieciowym lub 
amplitunerom AV z wbudowaną platformą HEOS, możesz z łatwością odtwarzać 
całą muzykę w wielu pokojach z ulubionego serwisu muzycznego lub innego 
źródła.

Łatwa konfiguracja bezprzewodowa

Użyj aplikacji HEOS, aby bezproblemowo skonfigurować Denon Home 250 w 
lokalnej sieci Wi-Fi.

Ciesz się całą kolekcją muzyczną

Odtwarzaj muzykę ze swojej biblioteki za pomocą dodatkowego portu USB. 
Podłącz dysk USB, aby cieszyć się plikami MP3, WAV, AAC i WMA oraz plikami 
w wysokiej rozdzielczości, takimi jak FLAC i ALAC (192 kHz/24 bit), a także 
formatami DSD 2.8 MHz oraz 5.6 MHz.

Łączenie w parę stereo

Słuchaj muzyki w prawdziwym trybie stereo. Za pomocą aplikacji HEOS zgrupuj 
dwa głośniki Denon Home 250 i oznacz je jako parę stereo, tak aby jeden głośnik 
odtwarzał lewy kanał, a drugi - prawy kanał. Głośniki Denon Home 250 działając 
jak lewy i prawy głośnik, tworzą system jakości Hi-Fi przy znacznie mniejszym 
rozmiarze. 

Funkcja tylnych głośników efektowych w połączeniu z Denon DHT-S716H

Połącz dwa głośniki Denon Home 250 z soundbarem DHT-S716H i 
subwooferem DSW-1H, aby stworzyć prawdziwy system kina domowego 5.1.

Podświetlane przyciski z czujnikiem zbliżeniowym

Poznaj nowy, wysokiej klasy interfejs z czujnikiem zbliżeniowym, który aktywuje 
przyciski, gdy Twoja ręka zbliży się do górnego panelu sterowania. Przyciski 
dotykowe podświetlają się oraz pozwalają na pełną, płynną kontrolę nad 
głośnikiem Denon Home 250.
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Logo HEOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych 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 dodawane lub usuwane od czasu do czasu na podstawie decyzji dostawców usług muzycznych lub innych podmiotów. Odwiedź www.HEOSaudio.com/music, aby zobaczyć ogłoszenia i uzyskać szczegółowe informacje. 

Aplikacja i marka HEOS nie jest powiązana z żadnym producentem żadnego smartfona. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. 

odbywa się na podstawie licencji.

* Dostępność obsługi w języku polskim uzależniona od dostawcy usługi


