
HEOSTM by Denon
Bezprzewodowy system dźwiękowy multiroom



ODTWÓRZ DOWOLNY 
UTWÓR W DOWOLNYM 

POMIESZCZENIU.
Gdy przyjdzie czas na imprezę, zgrupuj głośniki HEOS, by 

muzyka zabrzmiała w całym domu.

DŹWIĘK W RUCHU…
WRAZ Z TOBĄ.

Użyj swojego smartfona lub tabletu podczas przechodzenia 
z pokoju do pokoju. Miej kontrolę nad swoją muzyką w każdym 

pomieszczeniu. 
 

W KAŻDYM POMIESZCZENIU 
INNA MUZYKA.

Każdy członek rodziny może słuchać swoich ulubionych 
utworów - we własnej przestrzeni.

HEOS TO 
ROZWIĄZANIE 
DLA KAŻDEGO 

POMIESZCZENIA



APLIKACJA HEOS BY DENON.
Steruj całym systemem HEOS przy użyciu przejrzystej, łatwej 

w obsłudze aplikacji HEOS.

Wspierane serwisy muzyczne:

SŁUCHAJ STRUMIENIA MUZY-
KI Z WIODĄCYCH SERWISÓW 

MUZYCZNYCH ONLINE.
Dzięki HEOS masz wszystkie możliwości w ręku i pełną kontrolę 

nad nimi. Słuchaj muzyki przesyłanej strumieniowo z takich 
źródeł w chmurze jak Spotify, Deezer i TuneIn. Dodatkowo 
możesz słuchać swoich utworów zapisanych w smartfonie, 

tablecie lub pamięci USB.



KROK 4

WYBIERZ MUZYKĘ
KROK 3

PODŁĄCZ DO 
SWOJEJ SIECI

KROK 2

POBIERZ DARMOWĄ 
APLIKACJĘ HEOS BY 

DENON

KROK 1

WŁĄCZ URZĄDZENIE 
HEOS

PROSTE USTAWIANIE I OBSŁUGA
4 KROKI. KILKA MINUT. 
CAŁE ŻYCIE Z MUZYKĄ.



ŚWIETNA JAKOŚĆ 
WYKONANIA
Zbudowaliśmy naszą markę na szczególnym 
przywiązaniu do innowacji w procesie tworzenia i 
jakości, często będąc prekursorami innowacji 
w technologii audio. Każdy system HEOS 
jest konstruowany przez nas w firmie Denon 
przez pasjonatów z najlepszych komponentów 
zapewniających możliwości, jakich oczekują 
wymagający miłośnicy muzyki.



HEOS 3
Kompaktowy i idealny na początek. 
Idealny do małych i średnich pomieszczeń, jak sypialnie, biura czy kuchnie. 
Wszystkie funkcje systemu HEOS dostępne w kompaktowym, wszechstronnym 
urządzeniu.

Możliwość pracy w pozycji pionowej lub 
poziomej.

Podwójne, pełnozakresowe przetworniki 
zasilane dwoma dedykowanymi 
wzmacniaczami klasy D.

Port basowy dla poprawy brzmienia 
niskich tonów.

Wejścia USB i AUX 3,5 mm.

Użyj 2 do idealnie synchronicznej 
współpracy stereo.

Dostępny w kolorze białym lub czarnym.

SPECYFIKACJA: HEOS 3



HEOS 5
Elegancja i parametry w jednym urządzeniu. 
Doskonale sprawdzi się w dużych pomieszczeniach jak salon, większe sypialnie i 
biura lub mniejsze pokoje. To zawodnik wagi średniej wśród głośników. Absolutnie 
niesamowite basy z niewielkiej konstrukcji.

Rewelacyjny dźwięk ze stylowego głośnika.

4 przetworniki zasilane 4 cyfrowymi 
wzmacniaczami.

Pasywna membrana i niesamowite basy.

Wejścia USB i AUX 3,5 mm.

Uchwyt do przenoszenia zapewnia 
mobilność tam, gdzie jej oczekujesz.
 
Dostępny w kolorze białym lub czarnym.

SPECYFIKACJA: HEOS 5



HEOS 7
Większy znaczy lepszy kiedy robisz imprezę! 
idealny do dużych pomieszczeń i otwartej przestrzeni jak patio, czy mieszkań 
typu studio. Najwyższe możliwości wśród głośników bezprzewodowych. Idealny 
na imprezy domowe.

Najwyższe możliwości wśród głośników 
bezprzewodowych.

5 przetworników napędzanych przez 5 
cyfrowych wzmacniaczy.

2 pasywne membrany podnoszące jakość 
basów.

Wyjście słuchawkowe.

Wejścia USB i AUX 3,5 mm.

Dostępne w kolorze białym i czarnym.

SPECYFIKACJA: HEOS 7



HEOS AMP
Wzmacniacz bezprzewodowy.
HEOS Amp stworzono by dodać funkcjonalność HEOS multi-room audio 
dowolnej parze głośników stereo.

Stwórz bezprzewodową strefę audio 
z dowolnych głośników.

Ta sama wygoda systemu bezprzewodo-
wego jak w naszych głośnikach HEOS.

Mocny wzmacniacz stereo w kompaktowej 
obudowie, oferujący 2x 100 W cyfrowego 
wzmocnienia.

Podłączenie do subwoofera, wejście opty-
czne, RCA, wejscie jack 3,5 mm i USB.

SPECYFIKACJA: HEOS AMP



HEOS LINK
Przedwzmacniacz cyfrowy.
HEOS Link dodaje możliwości HEOS multi-room audio do istniejącego zestawu
 kina domowego lub systemu audio.

Stwórz bezprzewodową strefę audio 
z dowolnego systemu stereo.

Steruj swoim amplitunerem Denon, wzmac-
niaczem zintegrowanym lub mini systemem 
bezpośrednio z aplikacji HEOS.

Wysokiej jakości przetwarzanie cyfrowo-
analogowe.

Różnorodność cyfrowych wejść i wyjść.
RCA i wejście jack 3,5 mm oraz USB.
12V wyzwalacz i wyjście Denon IR.

SPECYFIKACJA: HEOS LINK



HEOS™ by Denon 

Sypialnia

Kuchnia

Salon

Biuro

Gdziekolwiek



Więcej informacji znajdziesz
na stronie:

www.heosbydenon.com

 www.facebook.com/DenonEurope
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