
Potężny dźwięk 3D kina domowego Denon zaprojektowany dla Twoich filmów. Pełna kompatybilność z ekosystemem HEOS Built-in  
do streamingu dźwięku Hi-Res i odtwarzania muzyki w całym domu.

Kompaktowy soundbar z dźwiękiem surround 3D 

CECHY KORZYŚCI

Doskonały dźwięk oparty na 110 latach innowacji
Założona w 1910 roku firma Denon zdobyła uznanie audiofilów poprzez nieustanne dążenie do 
jakości, innowacji i wydajności dźwięku

Dolby Atmos oraz DTS:X
Denon od dziesięcioleci jest liderem w dziedzinie brzmienia kina domowego. Popraw jakość 
dźwięku swojego telewizora dzięki dekodowaniu Dolby Atmos i DTS:X zawartym w formie 
kompaktowego soundbara

Streaming muzyki HEOS Built-in
Ciesz się Spotify, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer i nie tylko przez Wi-Fi, AirPlay 2 lub 
połączenie Bluetooth

Kompaktowość i elegancja Kompaktowy rozmiar Denon Home Sound Bar 550 oszczędza miejsce bez poświęcania wydajności

Połączenie przez jeden kabel HDMI
Uzyskaj doskonały dźwięk kina domowego Denon z najprostszej konfiguracji dzięki obsłudze eARC 
(ulepszony kanał zwrotny audio), aby z łatwością podłączyć system TV pojedynczym przewodem 
HDMI

Odtwarzanie dźwięku Hi-Res
Denon Home Sound Bar 550 umożliwia nieprzerwane odtwarzanie plików o wysokiej 
rozdzielczości, w tym 192 kHz/24 bit FLAC, WAV, ALAC i DSD 2.8/5.6 MHz przez sieć domową  
lub tylny port USB

Obsługa Apple AirPlay 2
Użyj AirPlay 2, aby bezprzewodowo przesyłać muzykę Apple do Denon Home Sound Bar 550  
lub zgrupuj go z innymi głośnikami kompatybilnymi z AirPlay, aby wypełnić muzyką cały dom 

Opcjonalne bezprzewodowe głośniki surround oraz 
subwoofer

Opcjonalnie głośniki Denon Home 150, 250 lub 350 (lub dowolny głośnik HEOS) można sparować 
jako dedykowane głośniki efektowe tylne, a także dodać subwoofer DSW-1H,  
tworząc pełny system 5.1

Prosta konfiguracja i użytkowanie
Skonfiguruj soundbar w kilka minut, a następnie steruj dźwiękiem za pomocą dołączonego pilota, 
pilota telewizora, aplikacji HEOS lub panelu sterowania

Kontrola na wyciągnięcie ręki
Gdy Twoja ręka się zbliży, panel sterowania na głośniku zaświeci się, umożliwiając łatwą kontrolę,  
w tym regulację głośności, odtwarzanie / pauzę i nie tylko

Bezprzewodowy dźwięk w całym domu
Zgrupuj inne urządzenia (amplitunery AV, produkty HiFi i głośniki) z technologią HEOS Built-in,  
aby bezprzewodowo odtwarzać te same lub różne treści audio w wielu pomieszczeniach

DENON HOME SOUND BAR 550



Informacje techniczne

Wymiary / waga
650 x 75 x 120mm (WxHxD)
3.3 kg

Wymiary / waga w opakowaniu
803 x 198 x 177mm (WxHxD)
4.8 kg

Wymiary przetworników
Głośnik wysokotonowy x 2 - 19 mm
Głośnik pełnozakresowy x 4 - 55 mm 
Radiator pasywny x 3 - 50x90mm

Wzmacniacz mocy 4 kanałowy

Technologia bezprzewodowa

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

Bluetooth Tak

HEOS Built-in Tak

ŁĄCZNOŚĆ

4K HDMI 1x WEJŚCIE / 1x WYJŚCIE z eARC

Cyfrowe optyczne x 1

Port USB do bezpośredniego 
odtwarzania zapisanej muzyki Tak

Sieć przewodowa Tak

Wejście AUX 3.5 mm Tak

Sterowanie

Typ panelu kontrolnego Zbliżeniowy

Lokalizacja przycisku IO Wierzch

Przyciski sterujące
Zwiększanie głośności
Zmniejszanie głośności
Odtwarzanie / wstrzymywanie

Zawartość opakowania

Soundbar x 1

Pilot na podczerwień i baterie x 1

Skrócona instrukcja obsługi x 1

Kabel HDMI x 1

Kabel optyczny x 1

Szablon do montażu na ścianie x 1

EAN

DENONHOMESB550E2 4951035074220 Czarny

DENONHOMESB550E2GB (UK) 4951035905036 Czarny

Sound United Europe • Division of D&M Europe B.V. • Beemdstraat 11 • 5653 MA Eindhoven • The Netherlands • www.denon.com

The Denon Home Sound Bar 550 

Potężny dźwięk 3D kina domowego Denon zaprojektowany dla Twoich filmów. Pełna 

kompatybilność z ekosystemem HEOS Built-in do streamingu dźwięku Hi-Res 

i odtwarzania muzyki w całym domu. 

 
Dolby Atmos oraz DTS:X 

Denon - od dziesięcioleci lider w dziedzinie kina domowego, posiada dogłębną wiedzę 

na temat dźwięku przestrzennego 3D z Dolby Atmos i DTS:X. Przetwarzanie sygnału na 

poziomie kinowym dla sześciu przetworników Denon Home Sound Bar 550 sprawia, 

że każdy film staje się ogromny. Dodaj opcjonalne głośniki Denon Home jako tylne 

głośniki surround, aby naprawdę wypełnić pomieszczenie trójwymiarowym dźwiękiem.

Streaming muzyki HEOS Built-in

Miliony dostępnych piosenek. Tysiące ścieżek audio Hi-Res. Możliwość sterowania za 

pomocą jednej aplikacji. Odtwarzaj ulubioną muzykę, w tym własną bibliotekę cyfrową, 

bezpośrednio na soundbarze lub w całym ekosystemie HEOS lub Denon Home.

Kompaktowość i elegancja

Duże, nieporęczne soundbary mają swoje miejsce na świecie, ale nie pod Twoim 

telewizorem. Kompaktowa, 65 cm podstawa soundbaru Denon Home Sound Bar 550 

oszczędza miejsce bez poświęcania wydajności. Czysty, prosty industrialny design 

sprawia, że soundbar doskonale pasuje do wystroju każdego wnętrza.

HDMI eARC  

eARC (ulepszony kanał zwrotny audio) odbiera bezprecedensowe ilości danych audio 

z telewizora, w tym sygnały dźwięku 3D Atmos i DTS:X. Uzyskaj doskonałe brzmienie 

kina domowego Denon z najprostszej konfiguracji.

4K, Dolby Vision, HDR10

Kinowa jakość z oszałamiającym, dopracowanym kontrastem, szczegółowym 

obrazem oraz wspaniałymi kolorami i głębią. Obsługuje telewizory 4K dla obrazu tak 

szczegółowego, jak jego dźwięk. 

Kontrola na wyciągnięcie ręki

Gdy Twoja ręka się zbliży, panel sterowania na soundbarze zaświeci się, umożliwiając 

łatwą kontrolę, w tym regulację głośności, odtwarzanie / pauzę oraz możliwość pomijania 

lub ponownego odtwarzania utworów bez konieczności korzystania z aplikacji.

Zaawansowany układ przetworników

Wyjątkowy układ sześciu przetworników w wersji 4.0 zapewnia wszystko, czego 

potrzebujesz, aby uzyskać wspaniały dźwięk przestrzenny 3D bez zajmowania 

cennego miejsca pod telewizorem. Połączenie wysokiej jakości głośników 

wysokotonowych z miękką kopułką o średnicy 19 mm, pełnozakresowych 

przetworników 55 mm i pasywnych radiatorów 50 mm x 90 mm zapewnia 

zrównoważony, mocny i szczegółowy dźwięk.

Bezprzewodowy dźwięk surround z głośnikami Denon Home

Opcjonalnie Denon Home 150, 250 lub 350 (lub dowolny głośnik HEOS) można 

sparować jako dedykowane głośniki tylne efektowe, tworząc dynamiczny, 

otaczający dźwięk przestrzenny Denon. Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej basu 

w swoim kinie domowym, podłącz bezprzewodowy subwoofer Denon DSW-1H.

Prosta, bezprzewodowa konfiguracja

Podłącz soundbar do telewizora, następnie podłącz do gniazdka elektrycznego 

i użyj aplikacji HEOS, aby skonfigurować Denon Home Sound Bar 550 w 

domowej sieci Wi-Fi. To wszystko.

Kompatybilność z pilotami TV

Denon Home Sound Bar 550 ma wbudowaną bazę kodów pilotów TV większość 

wiodących producentów, więc możesz sterować soundbarem za pomocą pilota 

do telewizora.

Pełna zgodność z ekosystemem HEOS Built-in

Denon Home Sound Bar 550 synchronizuje się z Twoim obecnym amplitunerem 

AV Denon, systemem Hi-Fi, głośnikami HEOS lub Denon Home z technologią 

HEOS Built-in, aby zwiększyć możliwości słuchania muzyki w domu.

Doskonały dźwięk oparty na 110 latach innowacji

Pierwszy w Japonii producent elektroniki audio z wieloletnią historią 

dostarczania przełomowych i innowacyjnych rozwiązań - Denon jest definicją 

japońskiej marki audio. Od 1910 roku tworzymy nasze komponenty napędzani 

przez nieustanne dążenie do najlepszej jakości, innowacyjności i wydajności 

dźwięku. Nasze innowacyjne podejście zapewnia najlepsze brzmienie.
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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 wycofywane od czasu do czasu na podstawie decyzji dostawców usług muzycznych lub innych. Ogłoszenia i szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.HEOSaudio.com/music. Aplikacja  

i marka HEOS nie są powiązane z żadnym producentem żadnego smartfona. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę D&M Holdings Inc. jest objęte licencją.


