
Odtwarzacz CD/SACD z technologią Advanced AL32 Processing Plus 
Zanurz się w nieskazitelnym dźwięku o wysokiej rozdzielczości z płyt CD i SACD odtwarzanych na Denon DCD-1700NE z technologią 
Advanced AL32 Processing Plus i ultraprecyzyjnym przetwornikiem cyfrowo-analogowym. 

CECHY KORZYŚCI 

Advanced AL32 Processing Plus 
Doświadcz dźwięku pięknie wiernego oryginalnemu nagraniu. Zaawansowane algorytmy AL32 
Processing Plus przywracają informacje utracone podczas cyfrowego zapisu. 

Obsługa wielu formatów 
Ciesz się obsługą wielu formatów dysków swojej kolekcji audio o wysokiej 
rozdzielczości, w tym płyt CD, Super Audio CD, a także DSD i plików wysokiej 
rozdzielczości do 192 kHz/24 bit nagranych na płytach DVD-R/RW i DVD+R/RW. 

Opatentowany napęd 
Oryginalny napęd dysków Denon jest zbudowany w oparciu o wysokiej klasy mechanizm S.V.H. 
(Suppress Vibration Hybrid). Wszystkie elementy projektu koncentrują się na zapewnieniu 
optymalnej dokładności. 

Strojenie Sound Master 
Starannie dostrojony poprzez dobór podzespołów audio i przetestowany przez Denon Sound Master, 
aby spełnić wysokie standardy i zapewnić charakterystyczny dźwięk Denon gwarantujący niesamowite 
wrażenia. 

Zegar główny DAC  
Precyzyjnie wykonana konstrukcja zegara głównego zawiera wysokiej jakości oscylator do tłumienia 
jittera, zapewniając szczytową precyzję konwersji cyfrowo-analogowej i optymalizację cyfrowych 
obwodów audio. 

Odporność na wibracje 
Zaprojektowany, aby zminimalizować wibracje obudowy i zredukować niekorzystny wpływ rezonansu 
ciężkich komponentów, tak aby jakość dźwięku spełniała standardy Denon. 

Ponad sto lat doświadczenia 
Założona w 1910 roku firma Denon ma historyczne dziedzictwo pionierskich rozwiązań w 
technologiach audio. Skoncentrowane inwestycje w badania i rozwój zapewniają dostęp 
do najnowszych technologii i najwyższej jakości przy każdym odsłuchu. 

SINCE 1910 | DEFINING AUDIO EXCELLENCE 

DENON DCD-1700NE 



Technologia Advanced AL32 Processing Plus 
Najnowsza technologia odtwarzania analogowego kształtu fali, Advanced AL32 Processing 
Plus, wykorzystuje algorytmy interpolacji danych, upsampling i rozszerzenie bitów do obsługi 
dźwięku o wysokiej rozdzielczości. Odtwarzany dźwięk jest bardzo szczegółowy, wolny od 
zakłóceń, bogaty w ekspresję w dolnym zakresie i doskonale wierny oryginalnemu nagraniu. 

Oryginalny napęd dysków Denon 
Napęd dysków jest zbudowany w oparciu o wysokiej klasy mechanizm S.V.H. (Suppress 
Vibration Hybrid). Nowe, skrócone ścieżki sygnałowe i obwody, które kontrolują odbiór i 
dekodowanie szumów, zostały zminimalizowane, aby zapobiec niepożądanym zakłóceniom i 
zachować jakość dźwięku. Hybrydowa konstrukcja S.V.H. zapewnia stabilność napędu 
dysków, pozwalając na dekodowanie i odczyt sygnału z najwyższą dokładnością. Nisko 
położony środek ciężkości mechanizmu tłumi drgania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
konstrukcji. Eliminując nadmierne wibracje, operacje związane z serwomechanizmem są 
zminimalizowane. Redukcja zbędnych elementów sterujących i poboru prądu pozwala na 
odczyt sygnałów cyfrowych z płyty z optymalną dokładnością. 

Obsługa formatów Hi-Res Audio  
Możliwość dekodowania bezstratnych plików Hi-Res Audio ALAC, FLAC i WAV do 24-bit/192-
kHz, a także ścieżek DSD 2.8 MHz i 5.6 MHz (audiofilski format SACD) pozwala cieszyć się 
każdą nutą dokładnie tak, jak zamierzał artysta. 

Zegar główny DAC 
Aby dokładnie zsynchronizować obwody cyfrowe, konstrukcja zegara głównego DAC 
traktuje DAC jako master, gdy dostarczane są sygnały zegara. Wykonany z wyjątkową 
precyzją zegar główny znajduje się tuż obok przetwornika cyfrowo-analogowego, który 
tłumi jitter i zapewnia najwyższą jakość konwersji cyfrowo-analogowej. Służy jako punkt 
odniesienia dla operacji półprzewodnikowych i optymalizuje cyfrowe obwody audio. Dwa 
zintegrowane oscylatory zegarowe redukują szumy fazowe, z których każdy odpowiada za 
inną częstotliwość próbkowania (44.1 kHz i 48 kHz). 

Tryb Pure Direct  

Tryb Pure Direct zapewnia czysty, szczegółowy i dokładny dźwięk. 

Obwody ze zminimalizowanymi ścieżkami sygnału 
Obwody audio zostały starannie zaprojektowane, aby ścieżki sygnału były jak najkrótsze. 
Dzięki krótszym ścieżkom interferencja między lewym i prawym kanałem jest zmniejszona, 
a niekorzystny wpływ na sygnały audio został zminimalizowany. W rezultacie ścieżki 
obwodów w DCD-1700NE odtwarzają dźwięk, który jest czysty, wysoce transparentny i 
wierny oryginalnemu nagraniu. 

Specyfikacja techniczna 

Specyfikacja Kontrola 

Pasmo przenoszenia SACD: 2Hz-50kHz (-3dB) CD:  

2Hz-20kHz (-0.5dB) 
Pilot zdalny 

Kontrola systemu (Amp and 
CD  

Player Control) 

Zniekształcenia harmoniczne SACD: 0.0010% 

CD: 0.0016% Przyciski na odtwarzaczu 
Power, Disc Layer, 
Pure Direct, Play/Pause, Stop, 
Fwd/Rev, Open/Close 

Współczynnik S/N 
SACD: 119dB  

CD: 117dB Tryby przedniego wyświetlacza Bright / Dim / Dark / Off 

Zakres dynamiczny 
SACD: 112dB  

CD: 101dB 
Inne 

Tryb Pure Direct  Tak 
Poziom wyjścia liniowego 2.0Vrms (10kohm) 

Pamięć ostatniej funkcji Tak 

Dźwięk cyfrowy 
Terminal magistrali zdalnego sterowania Tak 

DAC Circuit 
TI Advanced Current Segment  

PCM1795(192k/32bit) ×1 Pilot zdalnego sterowania 
Tak (controllable, 
PMA-1700NE) 

Filtr cyfrowy Fixed 
Baterie Tak (AAA × 2) 

Przetwarzanie cyfrowe Advanced AL32 Processing Plus 
Przewód zasilający Tak 

DAC Master Clock Tak 
Inne Stereo RCA Cable × 1 

Napęd Tryb Auto Standby Auto Standby Mode 

Mechanizm Denon S.V.H. 
Ogólne 

Typ dysków 
SACD/CD/CD-R/CD-
RW  

DVD-R/+R/-RW/+RW 
Wykończenia Black, Premium Silver 

Panel przedni Aluminium 
SACD Tak (Stereo Layer/Multi-D/M) 

Przyciski Power, Function, Open/Close  Aluminium 
Super Audio CD Text Tak 

Pobór energii 24W 

Zużycie w trybie gotowości 0.1W 

Wymiary jednostki (W × D × H) 434 × 135 × 384mm 

Wymiary obudowy (W × D × H) 434 × 135 × 374mm 

Wymiary opakowania (W × D × H) 543 × 250 × 515mm 

Waga netto 9.0kg 

Waga w opakowaniu 11.7kg 

EAN | DCD1700NEBKE2 (Black) 0747192139261 

EAN | DCD1700NESPE2 (Premium Silver) 0747192139285 

Masimo Consumer | Division of D&M Europe B.V. | Beemdstraat 11 | 5653 MA Eindhoven . 

Odtwarzalnie 
formatów 

CD R/RW 

MP3 / WMA / AAC Tak / Tak / Tak 

WAV Tak (~48kHz/24bit) 

FLAC Tak (~48kHz/24bit) 

ALAC Tak (~48kHz/24bit) 

AIFF Tak (~48kHz/24bit) 

Odtwarzalnie 
formatów  
DVD R/RW 

MP3 / WMA / AAC Tak / Tak / Tak 

WAV Tak (~192kHz/24bit) 

FLAC Tak (~192kHz/24bit) 

ALAC Tak (~96kHz/24bit) 

AIFF Tak (~196kHz/24bit) 

DSD (DIFF / DSF) Tak (~5.6MHz) 

Aktualizacja oprogramowania Tak (FE/BE, MCU) 

Wejścia / wyjścia 

Wyjście analogowe (RCA) Cinch x 1 (pozłacane) 

Optyczne wejście / wyjście 0 / 1 

Koaksjalne wejście / wyjście 0 / 1 


