
“Starannie zaprojektowany odtwarzacz sieciowy zapewnia precyzję streamingu audio oraz odtwarzania muzyki w wysokiej rozdzielczości. Połącz się bezpośrednio z siecią 
domową lub streamuj muzykę przez Wi-Fi i ciesz się serwisami muzycznymi online, takimi jak Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, radio internetowe TuneIn i wiele więcej. 
Słuchaj muzyki z dowolnego podłączonego urządzenia oraz płynnie kontroluj odtwarzacz sieciowy DNP-800NE dzięki kompatybilności ze sterowaniem głosowym Amazon 
Alexa*. *Sterowanie głosowe Amazon Alexa jest dostępne w wybranych krajach i językach.”

www.denon.pl

SOLIDNA KONSTRUKCJA, NIEZAWODNA PRECYZJA

100+ LAT INNOWACYJNOŚCI DENON W TECHNOLOGIACH AUDIO

CECHY KORZYŚCI

Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth oraz USB Streamuj audio o wysokiej rozdzielczości z podłączonych urządzeń

Streamuj muzykę bezprzewodowo z popularnych serwisów muzycznych online 
(dostępność zależy od regionu)

Ciesz się utworami odtwarzanymi ze Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud, 
Tidal, TuneIn, radio internetowe i wielu innych

Technologia Advanced AL32 Processing Plus oraz ultraprecyzyjny konwerter cyfrowo 
analogowy 192 kHz / 32 bit

Dokładne odtwarzanie dźwięku, który jest wierny oryginalnemu nagraniu

Zaawansowana inżynieria dźwięku dzięki starannie dobranym i rygorystycznie przetes-
towanym podzespołom Hi-Fi

Ciesz się wyjątkowym dźwiękiem, który jest wizytówką wszystkich produktów Hi-Fi 
firmy Denon

Obsługa bezstratnego odtwarzania dźwięku o wysokiej rozdzielczości Ciesz się nieskazitelnym dźwiękiem w formatach 192 kHz / 24 bity FLAC, WAV, 
ALAC oraz DSD 2.8 / 5.6MHz

Technologia HEOS multi room Ciesz się doskonałym brzmieniem Hi-Fi w dowolnym miejscu w domu bezprzewo-
dowo dzięki opcjonalnym, kompatybilnym głośnikom HEOS

Sterowanie głosowe Amazon Alexa* Łatwo kontroluj system za pomocą poleceń głosowych

Sterowanie głosowe Siri przez AirPlay 2 Łatwo streamuj muzykę z urządzeń Apple

Trzyliniowy wyświetlacz OLED Wyświetla wszystkie istotne informacje z doskonałą jasną, wyrazistością oraz 
dokładnością, niezależnie od kąta patrzenia

Wyjście słuchawkowe z ustawieniem wzmocnienia wzmacniacza Podłącz swoje najlepsze słuchawki, aby cieszyć się osobistym odsłuchem audio

*Dostępny również w kolorze czarnym

KARTA PRODUKTU

SIECIOWY ODTWARZACZ AUDIO Z WIFI, AIRPLAY 2 ORAZ BLUETOOTHDENON DNP-800NE 



Informacje techniczne
Streaming z komputera •

Wi-Fi/Wired LAN • / •

Radio internetowe (TuneIn) •

Streaming dźwięku przez AirPlay 2 •

Spotify® Connect

Port USB Audio (przód) •

Usługi Cloud Music Services* 

* Dostępność może się różnić  
w zależności od regionu

Spotify Connect, 
Amazon Prime, Deezer 
Premium+, Sound 
Cloud, Tidal

Bluetooth Tak (SBC.AAC)

Stratne formaty: MP3 / WMA / AAC  • / • / •

Formaty bezstratne: DSD / FLAC HD 
192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24

 • / • / • / •

Odtwarzanie bez przerw Tak

Aplikacja kontrolna: iOS / Android / Kindle 
Fire

• / • / •

Inne
Wyświetlacz Wyświetlacz 3 

wierszowy OLED 
(ściemniacz 4 pozi-
omowy)

Wyświetlacz: ściemniacz / wył • / •

WEJŚCIA / WYJŚCIA

Wyjście analogowe Stałe: 1 para 
(pozłacane)
Zmienne: 1 para 
(pozłacane)

Port Ethernet •

Wyjścia cyfrowe: optyczne 1

SPECYFIKACJA
Pasmo przenoszenia 2 Hz – 50 kHz (-3 dB)

Zakres dynamiczny w dB 108 dB (zakres 
słyszalności)

Stosunek sygnału do szumu dB 115 dB (zakres 
słyszalności)

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0015% (zakres 
słyszalności)

OGÓLNE
Dostępny kolory: czarny / srebrny premium • / •

Metalowy panel przedni •

Pilot zdalnego sterowania •

Wyjście słuchawkowe •

Zużycie energii w W 18 W

Konsumpcja w trybie czuwania w W 0.2 W

Maksymalne wymiary (szer. X gł. X wys.) 434 x 312 x 107 mm

Waga 3.9 kg

EAN DNP800NEBKE2 4951035065778 Czarny

DNP800NESPE2 4951035065785 Premium Silver

Produkty powiązane

Odtwarzacz CD DCD-800NE, również dostępny w kolorze czarnym

Zintegrowany wzmacniacz PMA-800NE, dostępny również w 
kolorze czarnym

|V01|

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. Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/
third-party-licenses • Inne 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

*Sterowanie głosowe Amazon Alexa jest dostępne w wybranych krajach i językach.

Wbudowane technologie Bluetooth, Wi-Fi oraz AirPlay 2 
Dzięki wbudowanemu Wi-Fi odtwarzacz sieciowy DNP-800NE 
łączy się z internetem za pośrednictwem sieci domowej. Streamuj 
muzykę z niemal nieograniczonych źródeł online. Słuchaj 
streamingowych serwisów muzycznych online przez AirPlay 2 
oraz Bluetooth za pomocą inteligentnych urządzeń lub podłącz się 
do komputera PC lub Mac, aby uzyskać dodatkowe możliwości 
streamingu dźwięku.

Uniwersalne odtwarzanie cyfrowych plików muzycznych
Odtwarzaj niemal każdy cyfrowy format audio dostępny z 
urządzenia pamięci masowej USB lub połączenia sieciowego. 
Słuchaj formatów stratnych, takich jak MP3, WMA oraz AAC, a 
także bezstratnych formatów, w tym ALAC, WAV i FLAC HD (do 24 
bit, 192 kHz). DNP-800NE odtwarza pliki DSD (w rozdzielczości 2,8 
MHz i 5,6 MHz) poprzez streaming bezprzewodowy oraz oferuje 
odtwarzanie Gapless dla plików DSD, WAV, FLAC oraz ALAC. Ciesz 
się cyfrową kolekcją muzyki w audiofilskiej jakości dźwięku dzięki 
odtwarzaczowi DNP-800NE.

Technologia Advanced AL32 Processing Plus
Odtwarzacz DNP-800NE został wyposażony w technologię 
Advanced AL32 Processing Plus, najnowszy standard analogowego 
przetwarzania sygnału Denon. Advanced AL32 Processing Plus 
wykorzystuje algorytmy interpolacji danych, które obsługują źródła 
dźwięku o wysokiej rozdzielczości. Algorytm wygładza przebieg 
fali dźwiękowej oraz przywraca informacje utracone podczas 
zapisu cyfrowego, w wyniku czego odtwarzany sygnał jest bardzo 
szczegółowy, wolny od zakłóceń oraz pozostaje doskonale wierny 
oryginalnemu brzmieniu. Słuchaj utworów zgodnie z zamierzeniami 
wykonawcy.

Wysokiej jakości podzespoły audio oraz zaawansowana inżynieria 
dźwięku
Opierając się na ponad 100 letnim doświadczeniu w projektowaniu 
wysokiej jakości komponentów audio, zaufaj, że Twój odtwarzacz 

Denon przeszedł rygorystyczne testy. Inżynierowie wybrali tylko 
najlepsze komponenty, takie jak precyzyjny 32 bitowy, 192 kHz 
konwerter cyfrowo analogowy PCM1795 firmy Burr Brown, aby 
skonstruować odtwarzacz DNP-800NE. Konwerter DAC wzmacnia 
najdrobniejsze szczegóły muzyczne z niezwykłą klarownością, 
odwzorowując akustyczne rezonanse sali koncertowej. 
Zminimalizowane ścieżki sygnału zapobiegają przenikaniu sygnału 
między obwodami, zapewniając czysty dźwięk. Ogólna estetyka, 
jakość brzmienia oraz integralność konstrukcji odtwarzacza DCD-
800NE oraz jego komponentów Hi-Fi zapewnia trwałość przez 
wiele lat.

Bezprzewodowa technologia HEOS multi room 
Jako część ekosystemu HEOS, odtwarzacz sieciowy DNP-800NE 
może połączyć się z opcjonalnymi bezprzewodowymi głośnikami 
HEOS, aby odtwarzać muzykę w całym domu. Odtwórz tę samą 
piosenkę na każdym głośniku lub inne utwory w różnych pokojach. 
Kontroluj system dzięki bezpłatnej aplikacji HEOS. Kompatybilność z 
Amazon Alexa* zapewnia najnowocześniejsze sterowanie głosowe 
oraz niesamowity dźwięk dla całego systemu domowej rozrywki.

Streamingowe serwisy muzyczne
Streamuj muzykę bezprzewodowo z niemal nieograniczonej liczby 
źródeł. Odtwarzacz sieciowy DNP-800NE obsługuje popularne 
serwisy muzyczne online, takie jak Spotify, Amazon Music, Napster, 
SoundCloud, Deezer, Tidal i wiele innych. Niezależnie od tego, 
czy organizujesz imprezę, czy odpoczywasz w domu, skorzystaj z 
ulubionych serwisów streamingowych, aby dopasować brzmienie 
do nastroju.

Sterowanie głosowe Siri przez AirPlay 2 
Funkcjonalność AirPlay 2 umożliwia odtwarzanie muzyki z 
urządzenia Apple na urządzeniach obsługujących technologię 
AirPlay 2 w całym domu, a wszystko pozostaje w doskonałej 
synchronizacji. Jeśli masz więcej niż jedno urządzenie obsługujące 
technologię AirPlay 2, możesz nawet odtwarzać różne utwory 

w różnych pokojach. Dzięki Siri możesz kontrolować system za 
pomocą poleceń głosowych: po prostu wypowiedz jaką piosenkę 
chcesz odtwarzać w którym pokoju, i ciesz się ulubioną muzyką. 
Zmieniaj utwory, dostosuj głośność, po prostu rozmawiając z 
iPhonem lub Apple Watch.

Sterowanie głosowe Amazon Alexa* 
”Kontroluj odtwarzacz sieciowy DNP-800NE poprzez polecenia 
głosowe dzięki kompatybilności z Amazon Alexa*. Dostosuj 
głośność, przejdź do następnego utworu i wiele więcej - “”Just 
Ask””. Pobierz HEOS Home Entertainment Skill, aby włączyć 
polecenia głosowe Amazon Alexa* dla urządzeń DNP-800NE, HEOS 
i innych wybranych produktów Denon. 

Podłącz swój system Hi-Fi do sieci domowej
Rozbuduj swój istniejący system Hi-Fi o łączność sieciową dzięki 
odtwarzaczowi DNP-800NE. Połącz go ze wzmacniaczem stereo 
PMA-800NE oraz odtwarzaczem CD DCD-800NE lub przyłącz 
się do sieci domowej, aby czerpać przyjemność z internetowych 
serwisów muzycznych i radia internetowego ze szczegółową, 
muzyczną dokładnością.

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 oraz najwyższej jakości przy każdym odsłuchu.

www.denon.pl


