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WODOODPORNY GŁOŚNIK PRZENOŚNY Z APTX 
BLUETOOTH, INTERGRACJA Z URZĄDZENIAMI TYPU 
SMART ORAZ 11 GODZIN PRACY NA BATERII*
CECHY KORZYŚCI

Średniej wielkości Denon Envaya Mini to pyłoszczelny i wodoodporny (standard 

IP67), przenośny głośnik Bluetooth klasy premium. Został wyposażony w naj-

nowszą technologię łączności aptX Bluetooth V4.1, oferując streaming muzyki 

w jakości zbliżonej do płyt CD, bez ograniczeń powodowanych przez przewody. 

Głośnik można łatwo sparować z szeroką gamą inteligentnych urządzeń, by 

poprzez jeden dotyk uzyskać dostęp do osobistego asystenta, takiego jak Siri. 

Głośnik Envaya Mini można również sparować z innymi produktami z rodziny 

Envaya, uzyskując wzmocnienie dźwięku przez wiele głośników.

Zbudowany z myślą o mniejszych pomieszczeniach, głośnik Envaya 

Mini wypełni Twoją łazienkę lub domowe biuro muzyką, pozostając 

jednocześnie na tyle małym, aby łatwo przenosić go do ogrodu, parku 

lub gdziekolwiek chcesz. Envaya Mini jest wodoszczelna i pyłoszczelna 

w standardzie IP67, co oznacza, że jest wystarczająco odporna, aby 

przetrwać przypadkowe zalanie w basenie lub w wannie, bez utraty br-

zmienia. Dostrojony przez czołowych inżynierów dźwięku firmy Denon, 

każdy głośnik został starannie opracowany, aby osiągnąć niezrównaną 

jakość muzyki. Prostota połączenia oraz funkcjonalność Siri pozwalają 

na całkowicie bezproblemową kontrolę ze smartfona.

INFORMACJE O PRODUKCIE

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH KLASY PREMIUMENVAYA MINI DSB-150BT



Ogólne

Dostępne kolory czarny/czarny-szare paski

Wymiary (Sz x Wy x Gł) 187 x 65 x 63 mm

Waga 541 g

Klasa odporności na pył i wodę IP67

Wejście AUX 3.5 mm

Tryb głośnomówiący Tak

Kompatybilność z Siri Tak

Dołączone akcesoria pasek podróżny, płaski kabel Micro 
USB, skrócona instrukcja

Informacje techniczne

Bluetooth

Wersja v 4.1

Profil A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Parowanie do 8 urządzeń

Bezprze. parowanie stereo Tak

Kodek SBC/AAC/aptX

Wzmacniacz

Moc wyjściowa 2 x 8.5 W

Typ Class-D

Bateria

Typ Lithium Ion (1-Cell)

Pojemność 3.6 V 3000 mAh

Czas odtwarzania 11 h

Czas ładowania 3 h

EAN DSB150BTBKEM 4951035062333 Czarny

DSB150BTBGEM 4951035062340 Czarny-Szary
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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.
Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym za zgodą. aptX jest 
znakiem towarowym firmy Qualcomm
Technologies International, Ltd., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, za zgodą.
Denon jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D & M Holdings, Inc.
* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie

Doskonałe brzmienie
Nadzwyczajna jakość brzmienia jest gwarantowana dzięki zasto-
sowaniu zaawansowanej technologii przetwarzania dźwięku. Wyt-
worzony dźwięk znacząco wykracza poza możliwości, jakie może 
zapewnić konwencjonalny system głośników kompaktowych. Dzieje 
się tak dzięki ponadwymiarowym przetwornikom połączonych z 
dużym, pasywnym radiatorem basowym, który idealnie wpasowuje 
się w kompaktową konstrukcję tego głośnika. Wydajność została 
zapewniona dzięki szeregowi zaawansowanych technologii przet-
warzania sygnałów, które “inteligentnie” dostarczają najlepszą 
możliwą jakość dźwięku z każdego podłączonego źródła. Strojenie 
dźwięku jest wykonywane przez naszych ekspertów od akustyki, 
dbających o filozofię brzmienia Denon.

Wodoodporność oraz wytrzymałość
Denon Envaya Mini™ jest odporna na wodę i kurz. Oficjalna klasyfi-
kacja odporności nosi nazwę standardu IP67, co oznacza, że Envaya 
Pocket może przybywać 1m pod wodą przez 30 minut bez obawy 
o jakiekolwiek uszkodzenia. Aby to osiągnąć, wszystkie złącza są 
zabezpieczone nakładką, szczeliny są zamknięte uszczelkami, a 
obudowa jest wodoodporna, co gwarantuje, że przez pewien czas 
woda nie może dostać się do urządzenia.

Bluetooth aptX
Rodzina głośników Envaya oferuje zaawansowany standard 
Bluetooth® aptX® Low Latency, umożliwiający streaming muzyki 
w jakości zbliżonej do płyt CD poprzez Bluetooth, minimalizując 
opóźnienia i problemy z synchronizacją, gdy streamujemy muzykę z 
urządzenia kompatybilnego ze standardem.

Parowanie Bluetooth
Jest niewiarygodnie proste. Po wyjęciu z pudełka i włączeniu 
głośnika po raz pierwszy, urządzenie przejdzie bezpośrednio w 
tryb parowania. Wystarczy otworzyć konfigurację Bluetooth na 
urządzeniu typu smart i potwierdzić parowanie z głośnikiem 
Envaya. Jeśli w późniejszym etapie chcesz sparować inną 
jednostkę, po prostu przytrzymaj wciśnięty przycisk Bluetooth na 
głośniku przez sekundę i już możesz cieszyć się ulubioną muzyką. 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 5 sekund aktywuje 
tryb parowania stereo.

Envaya Link
Potrzebujesz więcej mocy lub po prostu chcesz mieć prawdziwą 
konfigurację stereo? Nie ma problemu. Po prostu sparuj dwa 
głośniki z rodziny Envaya, aby grały razem jako zestaw stereo. 
Jeden głośnik będzie obsługiwał lewy kanał, a drugi prawy.

Rozmowy telefoniczne, aktywacja Siri
Wbudowany mikrofon umożliwia korzystanie z głośnika jako 
zestawu głośnomówiącego. Po połączeniu przez Bluetooth ze 
swoim smartfonem wszystko jest gotowe. Ponadto możesz 
również porozumieć się z osobistym asystentem “Siri” na iPhonie. 
Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk telefonu na głośniku 
Envaya i Siri się uaktywni. 
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*  Żywotność baterii jest zależna od poziomu głośności oraz rodzaju 
odtwarzanej muzyki.
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