
Το Δικτυακό CD Ηχοσύστημα CEOL επόμενης γενιάς από την Denon δημιουργεί νέο τρόπο ζωής. Πραγματοποίηση streaming high definition μουσικής από NAS (Network 
Attached Storage), computers, φορητές συσκευές και το internet, μέσω Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, Bluetooth® και USB. Το CEOL υποστηρίζει, επίσης, μία ευρεία γκάμα μουσικών 
υπηρεσιών streaming, όπως Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music και πολλών άλλων, συν Internet radio και FM/AM radio, και το ενσωματωμένο CD player. Όλα αυτά με 
εκπληκτική νέα μινιμαλιστική σχεδίαση, φωτιζόμενα και ευαίσθητα στην αφή πλήκτρα χειρισμού στο πάνω πάνελ και ισχυρό νέο σύστημα ηχείων. Ωστόσο, όλη αυτή η τεχνολογία 
αιχμής εμπεριέχεται σε μία εντυπωσιακή, συμπαγή νέα μινιμαλιστική σχεδίαση, ελεγχόμενη από πλήκτρα ενσωματωμένα σε κομψό διπλής-στρώσης ακρυλικό πάνω-πάνελ, το 
συμπεριλαμβανόμενο τηλεχειριστήριο, την δωρεάν HEOS app ή ακόμα μέσω της φωνής σας με την Alexa φωνητική συμβατότητα της Amazon.

www.denon.eu

HI-FI ΔΙΚΤΥΑΚΌΣ CD ΡΑΔΙΌΕΝΙΣΧΥΤΉΣ ΜΕ HEOS MUSIC 
STREAMING ΚΑΙ ΦΩΝΉΤΙΚΌ ΕΛΕΓΧΌ

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΌΦΕΛΉ ΣΑΣ

Εκλεπτυσμένη κομψή σχεδίαση με ελάχιστο μέγεθος Απολαύστε ανώτερο ήχο και αισθητική ακόμα και στους μικρότερους χώρους

CD Player (WMA ή MP3), AM/FM tuner και θύρα USB Απολαύστε μουσική από μία ευρεία γκάμα πηγών

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 και HEOS δικτυακή συνδεσιμότητα Συνδέστε ασύρματα αγαπημένες μουσικές πηγές συμπερ. high resolution FLAC και DSD

Κάντε streaming μουσικής ασύρματα από τις πλέον δημοφιλείς μουσικές υπηρεσίες Απολαύστε την πλήρη online μουσική συλλογή σας

Alexa φωνητική συμβατότητα της Amazon Ελέγξτε εύκολα το σύστημά σας με φωνητικές εντολές

Δύο Οπτικές είσοδοι με αίσθηση-εισόδου για auto power on Βελτιστοποιήστε τον ήχο της τηλεόρασής σας και άλλων media συσκευών

Infrared (IR) Λειτουργία Εκμάθησης Ελέγξτε το CEOL-N10 με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας

Ηχεία δύο-δρόμων με woofer 12cm και soft dome tweeters 3cm Απολαύστε ανώτερη Hi-Fi ακρόαση

HEOS ηχητική λύση για όλο-το-σπίτι Απολαύστε την Hi-Fi εμπειρία σας παντού μέσα στο σπίτι ασύρματα με προαιρετικά 
HEOS συμβατά ηχεία

Στιβαρό, διπλής-στρώσης, ανθεκτικό-σε-γρατσουνιές πάνω πάνελ Απολαύστε την ομορφιά και τον ήχο του δικού σας CEOL-N10 για τα επόμενα χρόνια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 CEOL (N10)



SC-N10

Τύπος 2-δρόμων ηχεία με οπή εκτόνωσης

Μεγάφωνα Bass-mid range διαμέτρου 12 cm x 1 
Dome tweeter διαμέτρου 3 cm x1

Απόκριση συχνότητας 50 Hz - 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση 6 ohms

Χρώματα μαύρο / άσπρο / γκρι

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 153 x 233 x 200 mm

Βάρος 2,4 κιλά

Τεχνικές πληροφορίες

RCD-N10

Συνεχής ισχύς εξόδου 65 W + 65 W  
(1 kHz, 4 ohms, 0.7% THD)

Δυναμική ισχύς εξόδου 80 W + 80 W (4 ohms)

Τμήμα FM

Περιοχή συχνοτήτων 87.50 MHz – 108.00 MHz

Υποστηριζόμενο Wi-Fi Συμμορφούμενο με IEEE 802.11 b/g/n

Γενικά

Τροφοδοσία AC 230 V, 50 Hz 

Κατανάλωση ισχύος 55 W (Standby: 0.3 W)

Χρώματα μαύρο / άσπρο / γκρι

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 280 x 108 x 305 mm

Βάρος 3,4 κιλά

Θύρες

IN (ΕΙΣΟΔΟΙ) USB x 1

Ethernet x 1

AUX in x 1

Digital Optical x 2

Κεραία FM tuner x 1

Κεραία AM tuner x 1

OUT (ΕΞΟΔΟΙ) Subwoofer pre out x 1

Ακροδέκτες εξόδου ηχείων x 2

Ακουστικά x 1

ΣΥΣΤΗΜΑ CEOL N10 = RCD-N10 + SC-N10

EAN N-10BKE2 4951035066591 Μαύρο

N-10WTE2 4951035066607 Άσπρο

N-10GYE2 4951035066614 Γκρι

UK N-10BKE2GB 4951035066621 Μαύρο

N-10WTE2GB 4951035066638 Άσπρο

N-10GYE2GB 4951035066645 Γκρι

RCD-N10 μόνο

EAN RCDN10BKE2 4951035057018 Μαύρο

RCDN10WTE2 4951035066058 Άσπρο

RCDN10GYE2 4951035066065 Γκρι

UK RCDN10BKE2GB 4951035066652 Μαύρο

RCDN10WTE2GB 4951035066669 Άσπρο

RCDN10GYE2GB 4951035066690 Γκρι

SC-N10 μόνο

EAN SCN10BKEM 4951035066119 Μαύρο

SCN10WTEM 4951035066102 Άσπρο

SCN10GYEM 4951035066126 Γκρι
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Προηγμένη Δικτύωση και Μία Ευρεία Γκάμα   
Συνδεσιμότητας με Ψηφιακές Συσκευές
Το CEOL N10 είναι ένα συμπαγές hi-fi σύστημα που συνδέεται στο οικιακό 
σας internet ως μία “δικτυακή συσκευή”, επιτρέποντας streaming και 
αναπαραγωγή μουσικών αρχείων αποθηκευμένων σε οποιαδήποτε άλλη 
συσκευή συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο – computers, laptops, NAS ενερ-
γοποιημένους σκληρούς δίσκους – μέσω Wi-Fi ή Ethernet καλωδιακής 
σύνδεσης. Επιπρόσθετα, μπορεί να γίνει streaming μουσικής ασύρματα 
μέσω Bluetooth και AirPlay 2 από κινητές συσκευές, ή μέσω της θύρας 
USB στο μπροστινό πάνελ για σύνδεση USB οδηγών μνήμης.

HEOS Μουσικές Υπηρεσίες και Multi-room Streaming
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική με streaming από μουσικές 
υπηρεσίες, όπως Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music και άλλες σε 
οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας ασύρματα με ενσωματωμένη τε-
χνολογία HEOS και προαιρετικά HEOS ηχεία. Παίξτε το ίδιο τραγούδι σε 
κάθε δωμάτιο, ή επιλέξτε διαφορετικό τραγούδι για κάθε συνδεδεμένο 
δωμάτιο — η επιλογή είναι δική σας. Επίσης “Works With Amazon 
Alexa” παρέχοντας κορυφαίο φωνητικό έλεγχο και εκπληκτικό ήχο σε 
όλο το σπίτι.

Alexa Φωνητικός Έλεγχος της Amazon
Ελέγξτε το Σύστημα χωρίς τη χρήση των χεριών σας με το Alexa της 
Amazon και τη φωνή σας. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, μετακι-
νηθείτε στο επόμενο κομμάτι, αλλάξτε εισόδους για τα διαφορετικά 
σας media players και άλλα – “Just Ask.” Κατεβάστε το HEOS Home 
Entertainment Skill για να ενεργοποιήσετε τις Alexa φωνητικές εντολές 
της Amazon για το δικό σας CEOL N10, συσκευές HEOS και άλλα επι-
λεγμένα προϊόντα της Denon.

Υποστηρίζει Wi-Fi Sharing (iOS συσκευές),
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Υποστήριξη για Wi-Fi Sharing (iOS συσκευές) και WPS (Wi-Fi Protected 
Setup) καθιστά απλή την ασύρματη δικτυακή σύνδεση του CEOL. Ενερ-
γοποιώντας το Wi-Fi Sharing στο CEOL, εμφανίζεται επί-της-οθόνης μιας 
iOS συσκευής. Με το πάτημα ενός πλήκτρου, η iOS συσκευή μεταδίδει το 
όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου στο CEOL και η σύνδεση 
ολοκληρώνεται. Για δικτυακή σύνδεση με Wi-Fi routers που υποστη-
ρίζουν WPS, πατώντας το πλήκτρο WPS στον router, αυτός συνδέεται 
αυτόματα στο CEOL.

Χαμηλού κέντρου βάρους μηχανισμός CD για μείωση των κραδασμών
Ο υψηλής ποιότητας μηχανισμός CD αναπαράγει όλα τα compact discs 
σας σε υψηλή ποιότητα, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένος για μείωση 
των κραδασμών που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου. 
Αναπαράγει, επίσης, αρχεία MP3 και WMA.

Ενσωματωμένh δυνατότητα Bluetooth, Wi-Fi και AirPlay 2
Η καρδιά του ασύρματου δικτύου σας. Με Bluetooth, AirPlay 2 και 
ασύρματη streaming συνδεσιμότητα, το CEOL της Denon είναι εξοπλι-
σμένο με προηγμένο κρυφό σύστημα πομποδέκτη διπλής-κεραίας για 
στιβαρό streaming ακόμα και σε περιβάλλον με κίνηση. Απολαύστε 
ακρόαση του αγαπημένου σας ηχητικού περιεχομένου ασύρματα από 
τις smart συσκευές σας ή το δίκτυο.

Ενισχυτής πλήρους ψηφιακής επεξεργασίας
Ο ισχυρός Ενισχυτής Πλήρους Ψηφιακής Επεξεργασίας διαθέτει ψηφιακή 
EQ επεξεργασία, ειδικά συντονισμένη για βελτίωση της ποιότητας του 
ήχου από το δύο-δρόμων υψηλής-πιστότητας σύστημα ηχείων SC-N10 
της Denon. Η βελτιστοποίηση των ηχείων μπορεί να απενεργοποιηθεί από 
το μενού, αν το σύστημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικά 
ηχεία.

Σύστημα ηχείων SC-N10 της Denon
Τα ηχεία αυτά έχουν σχεδιαστεί με την τεχνική αρτιότητα της Denon στον 
χώρο του Hi-Fi. Για καλύτερη απόδοση, ένα υψηλής-ποιότητας πλαίσιο 
woofer / midrange διαμέτρου 12cm έχει συνδυαστεί με high definition 
tweeter διαμέτρου 3cm και ένα crossover με επιλεγμένα εξαρτήματα 
που αναπαράγει την ομαλότητα του φυσικού ήχου.

100+ Χρόνια Γεμάτα Πρωτιές στην Τεχνολογία Ήχου
Ιδρυθείσα το 1910, η Denon φέρει μια βαριά κληρονομιά “πρωτιών” 
στην τεχνολογία ήχου – από τον πρώτο κατασκευαστή ηλεκτρονικών 
ηχητικών συσκευών της Ιαπωνίας, στην παραγωγή των πρώτων 
εμπορικών CDs στον κόσμο. Αυτή η εστιασμένη επένδυση στην Έρευνα 
& Ανάπτυξη στον τομέα του ήχου σας εξασφαλίζει την πιο σύγχρονη 
τεχνολογία και την υψηλότερη ποιότητα με κάθε εμπειρία ακρόασης.

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. 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
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