
Κορυφαίος AV Surround Ραδιοενισχυτής 11.2-channel με σχεδίαση στιβαρής ενίσχυσης, όλα τα 3D audio φορμά ενσωματωμένα, και απαράμιλλες επιλογές μουσικής αναπα-
ραγωγής, χάρις στην HEOS τεχνολογία μας.

www.denon.eu

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

AV Ραδιοενισχυτής 11.2-channel με 205W ανά κανάλι, Επεξεργασία 11ch 11 ισχυροί ενισχυτές για απόλυτη την απόδοση 3D audio με ήχο Denon

Σχεδίαση Στιβαρού Ενισχυτή με Εξατομικευμένης Κατασκευής Transistors Denon Απόλυτη ποιότητα κατασκευής για εμπειρία ήχου κλάσης-αναφοράς

Ενσωματωμένο WiFi διπλής-μπάντας 2.4GHz/5GHz, ενσωματωμένο Bluetooth Βελτιωμένη σταθερότητα δικτύου ειδικά σε σπίτια με αυξημένη κίνηση WiFi

Διέλευση 4K/60 Hz, Dolby Vision συμβατός, HDR, HLG, eARC* και BT.2020 Τελευταίο πρότυπο HDMI για διασφάλιση μελλοντικής συμβατότητας

8 είσοδοι HDMI (1 εμπρός) με πλήρη υποστήριξη HDCP 2.2 - 3 έξοδοι HDMI Πλήθος εισόδων για ψηφιακές συσκευές, διαφορετικό video σε διαφορετικά δωμάτια

Προηγμένη Επεξεργασία Video με αναλογική σε HDMI μετατροπή και πλήρους-ρυθμού 4K Κλιμάκωση Ποιότητα Full HD και Ultra HD video από υφιστάμενα DVDs ή αναλογικές πηγές

Dolby Atmos και DTS:X (μέχρι 7.1.4 με προσθ. 2ch ενισχυτή), Auro-3D ενσωματωμένα Πλήρεις επιλογές ήχου 3D χωρίς την ανάγκη εξωτερικού ενισχυτή

Ενσωματωμένη HEOS Ασύρματη Τεχνολογία Multi-Room Ήχου Απολαύστε τη μουσική σας σε όλο το σπίτι με περισσότερα HEOS προϊόντα 

AirPlay, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Network Audio Streaming Πρόσβαση σε σχεδόν απεριόριστες online μουσικές πηγές 

High Resolution DSD (2.8/5.6MHz), υποστήριξη FLAC, ALAC και WAV High Resolution audio streaming για λάτρεις του HiFi, ακόμα και Χωρίς Κενά

Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume και Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT Η πλέον προηγμένη ισοστάθμιση για το δικό σας δωμάτιο με subwoofer EQ

Advanced Multi-Room options; 11.2ch Pre-out; RS232 Control Ήχος και εικόνα σε πολλά δωμάτια. Έτοιμος για Συστήματα Οικιακού Αυτοματισμού Τρίτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

AV SURROUND ΡΑΔΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 11X 205W ΜΕ HEOS MUSIC STREAMING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑAVR-X6400H

www.denon.eu


Τμήμα FM

Περιοχή συχνοτήτων 
συντονισμού 

87.5 - 108 MHz

Τμήμα AM

Περιοχή συχνοτήτων 
συντονισμού

522 kHz – 1611 kHz

Γενικά

Τροφοδοσία AC 230 V, 50 Hz 

Κατανάλωση ισχύος 750 W  
(Standby 0.1 W, CEC standby 0.5 W)

Κατανάλωση ισχύος  
Χωρίς-Ήχο

65 W (ECO on), 110 W (ECO off)

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 434 x 167 x 393 mm

Βάρος 14.5 κιλά

Τεχνικές πληροφορίες

Αριθμός τελικών 
ενισχυτών

11 (Front L/R, Center, Surround L/R,  
Surround Back L/R, Height 1 (Front wide) 
L/R, Height 2 L/R)

Ισχύς εξόδου 205 watts ανά κανάλι 
(6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1ch οδηγούμενο)

175 watts ανά κανάλι
(6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%, 2ch 
οδηγούμενα)

140 watts ανά κανάλι (8 ohms,  
20 Hz - 20 kHz, THD 0.08%, 2ch 
οδηγούμενα)

Σύνθετη αντίσταση ηχείων 4 - 16 ohms

Τμήμα προενισχυτή

Ευαισθησία/σύνθετη 
αντίσταση εισόδου

200 mV / 47 kohms

Απόκριση συχνότητας 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB 
(DIRECT mode)

Λόγος S/N
(Σήματος-προς-Θόρυβο)

100 dB (IHF-A weighted, DIRECT mode)

Θύρες

IN (ΕΙΣΟΔΟΣ) HDMI (Front 1) x 8

Component (video) x 2

Composite (video) (Front 1) x 4

Phono x 1

Analogue Audio x 6

Digital Optical / Coaxial x 2 / x 2

USB (εμπρός) x 1

OUT (ΕΞΟΔΟΣ) HDMI Monitor / Zone 2 x 2 / x 1

Component x 1

Composite Monitor x 1

Audio Preout (SW) 11.2 ch

Zone 2 / Zone 3 Pre-out 2.0 ch

Phones (Ακουστικά) x 1

ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ethernet x 1

Θύρα Μικροφώνου x 1

Κεραία FM Tuner x 1

Κεραία AM Tuner x 1

RS232 /12 V Trigger out x 1 / x 1

EAN AVRX6400HBKE2 4951035060803 Μαύρος

AVRX6400HSPE2 4951035060810 Premium Silver

UK AVRX6400HBKE2GB 4951035060827 Μαύρος

AVRX6400HSPE2GB 4951035060834 Premium Silver

|V01|

Το σύμβολο της λέξης και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των συμβόλων από την D&M 
Holdings Inc. γίνεται ύστερα από εξουσιοδότηση. Τα Dolby, Dolby Atmos και το σύμβολο διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. • Το DTS, το Σύμβολο, το 
DTS σε συνδυασμό με το Σύμβολο, το DTS:X και το λογότυπο DTS:X είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες 
χώρες. • Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων, που βρίσκονται εδώ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses • Τα άλλα εμπορικά σήματα και 
εμπορικά ονόματα είναι των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το Denon είναι εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της D&M Holdings, Inc.

* Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή

Ισχυρός Διακριτός Ενισχυτής 11-Channel με ECO Mode
Ο AVR-X6400H διαθέτει προηγμένο τμήμα τελικής ενίσχυσης με 11 
κανάλια σε μία στιβαρή σχεδίαση ενισχυτή για την απόλυτη καθαρότητα 
και ισχύ. Κάθε κανάλι είναι ισχύος 205 watts και όλα τα κανάλια έχουν 
τη δυνατότητα ασφαλούς οδήγησης ηχείων χαμηλότερης σύνθετης αντί-
στασης (μέχρι τα 4 ohms). Υπάρχει, επίσης, Auto Eco mode που ρυθμίζει 
τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ ανάλογα με τη στάθμη της έντασης του ήχου, 
καθώς και ένα επί-της-οθόνης Eco meter, που σας επιτρέπει να δείτε τη 
μείωση της κατανάλωσης ισχύος σε πραγματικό χρόνο.

Προηγμένη Επεξεργασία Ήχου
Για τέλεια πιστότητα και την ευρύτερη δυνατή δυναμική περιοχή με τη 
χαμηλότερη παραμόρφωση, o AVR-X6400H διαθέτει προηγμένους κλά-
σης-αναφοράς 32-bit AKM AK4458VN D/A converters σε όλα τα κανά-
λια. Αυτό διασφαλίζει συνεπή υψηλή πιστότητα και ακριβή προσαρμογή 
καναλιών σε όλα τα κανάλια για την απόλυτη ακουστική εμπειρία.

Μοναδικές Τεχνολογίες Ήχου της Denon
Η AL32 Processing Multi-channel παρέχει εξαιρετικά υψηλής-ευκρίνειας 
φιλτράρισμα ψηφιακού ήχου και ακρίβεια για όλα τα κανάλια ήχου, για 
παροχή φυσικής ηχητικής βαθμίδας με βελτιωμένη ηχητική απεικόνιση. 
Για περιεχόμενα εγγεγραμμένα πολυ-καναλικά, όπως δίσκοι Blu-ray, 
τα εγγεγραμμένα low frequency effects (LFE) ενδέχεται να είναι εκτός 
συγχρονισμού και με καθυστέρηση. Η τεχνολογία Bass Sync διορθώνει 
τέτοιου είδους καθυστερήσεις των εφέ χαμηλών συχνοτήτων για τέλεια 
ηχητική εμπειρία.
 
Απολαύστε εκπληκτική πιστότητα ήχου
Ο AVR-X6400H διαθέτει αποκωδικοποίηση υψηλής ανάλυσης ήχου 
με πολλούς τύπους αρχείων χωρίς απώλειες, συμπεριλαμβανομένων 
των ALAC, FLAC και WAV μέχρι 24-bit/196-kHz μαζί με συμβατότητα 
για 2.8/5.6-MHz DSD αρχεία (DSD είναι το φορμά κωδικοποίησης των 
SACD).

Νιώστε την εκπληκτική Εμπειρία HEOS
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική οπουδήποτε και παντού μέσα 
στο σπίτι σας. Μοιραστείτε μουσική αποθηκευμένη στο οικιακό σας δί-
κτυο, Internet radio ή υπηρεσίες streaming με HEOS ασύρματα ηχεία, 
ή ακόμα άλλους ραδιοενισχυτές με δυνατότητα HEOS, μέσα στο σπίτι. 
Ελέγξτε όλα αυτά με την δωρεάν HEOS app. Απολαύστε μουσική από 
TuneIn, Internet Radio και μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών streaming συ-
μπεριλαμβανομένων των Spotify®, TuneIn Internetradio, Soundcloud®, 
Tidal, Napster ή Deezer.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την οικογένειά μας HEOS στον δικτυα-
κό τόπο www.heosbydenon.com

Απο-καλωδιώστε τον ήχο σας
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική οπουδήποτε και παντού μέσα 
στο σπίτι σας. Μοιραστείτε μουσική αποθηκευμένη στο οικιακό σας 
δίκτυο, Internet radio ή υπηρεσίες streaming με HEOS ασύρματα 
ηχεία, ή ακόμα άλλους ραδιοενισχυτές με δυνατότητα HEOS, μέσα στο 
σπίτι. Ελέγξτε όλα αυτά με την δωρεάν HEOS app. Απολαύστε μουσική 
από. Με την “Denon 2016 AVR Remote” app μπορείτε να ελέγξετε τη 
λειτουργία του ραδιοενισχυτή κι ακόμα το συνδεδεμένο Blu-ray player 
της Denon. Με την HEOS app ελέγχετε εύκολα τη μουσική σας και το 
multi-room streaming.

Dolby Atmos / DTS:X / AURO-3D, όλα ενσωματωμένα
Απολαύστε την πληρέστερη εμπειρία ήχου surround με τα τελευταία 
φορμά ήχου Dolby Atmos, DTS:X και Auro-3D ενσωματωμένα. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός, ότι η ενίσχυση 11-καναλιών επιτρέπει την 7.1.4 
3D εμπειρία, χωρίς την ανάγκη εξωτερικού ενισχυτή.

Προετοιμασμένος για το μέλλον του home cinema
Το προηγμένο τμήμα video του AVR-X6400H είναι πλήρως συμβατό με 
τα τελευταία χαρακτηριστικά HDMI και HDCP 2.2 και προετοιμασμένο 
για οποιαδήποτε 4K Ultra HD πηγή. High Dynamic Range (HDR), Dolby 

Vision συμβατότητα, Hybrid Log Gamma (HLG) και eARC (enhanced 
Audio Return Channel) είναι επίσης στο χέρι του. Μπορείτε ακόμα να 
απολαύσετε ultra-high-definition εικόνες από κλασικές αναλογικές και 
ψηφιακές πηγές. Με τρεις εξόδους HDMI, μπορείτε ακόμα να συνδέσετε 
TV και βιντεοπροβολέα στο κυρίως δωμάτιο, ενώ αναπαράγεται διαφο-
ρετικό περιεχόμενο σε οθόνη της δεύτερης ζώνης. 

Μετρήστε τον ήχο στο δωμάτιό σας
Ο AVR-X6400H διαθέτει το πιο προηγμένο Audyssey MultEQ XT32 
σύστημα μέτρησης ακουστικής δωματίου, συμπεριλαμβανομένων των 
Audyssey Dynamic Volume, Dynamic EQ, LFC και SubEQ HT. Μέσω 
των τεχνολογιών αυτών, και με το παρεχόμενο μικρόφωνο, αναλύει 
με ακρίβεια την έξοδο κάθε ηχείου για βελτιστοποίηση της συνολικής 
ακουστικής εμπειρίας. Με την επιπρόσθετη Audyssey MultEQ Editor 
App (διαθέσιμη προς αγορά), πολύ προχωρημένοι χρήστες μπορούν να 
κάνουν ένα βήμα παραπάνω, αν απαιτείται. 

Δυνατότητες External Control και IP Control
Ο AVR-X6400H είναι εξοπλισμένος με μία πλειάδα χαρακτηριστικών, που 
παρέχουν διευρυμένες δυνατότητες ελέγχου και συμβατότητας με λύσεις 
ολοκλήρωσης τρίτων αλλά και εξατομικευμένες, συμπεριλαμβανομένης 
της Crestron Connected. Αυτό περιλαμβάνει χειρισμό μέσω IP control, 
μέσω είτε ενσύρματης σύνδεσης LAN είτε Wi-Fi. Για άμεση σύνδεση σε 
εξωτερικό εξοπλισμό οικιακού αυτοματισμού και ελέγχου, είναι, επίσης, 
εφοδιασμένος με σειριακή θύρα RS-232C. Για απλούστερες διαμορ-
φώσεις ολοκληρωμένου ελέγχου, ο AVR-X6400H διαθέτει IR (infrared) 
είσοδο τηλεχειρισμού στο πίσω πάνελ, επιτρέποντας συμβατότητα τηλε-
χειρισμού με άλλες συσκευές στο οικιακό σας σύστημα home theatre.

ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Πύργου 14  
16675 Γλυφάδα, Αθήνα
Τ: 210 9601071
F: 210 9601072
www.kinotechniki.gr
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