
Το κόμπακτ Hi-Fi σύστημα CD ραδιοενισχυτή D-M41 με Bluetooth προσφέρει μία νέα-βελτιωμένη εκδοχή του φημισμένου ήχου της Σειράς-M της Denon, σε συνδυασμό με 
ηχεία Συντονισμένα κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

www.denon.eu

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

Κόμπακτ Hi-Fi σύστημα CD ραδιοενισχυτή Πραγματικός Hi-Fi ήχος από εξαιρετικά μικρό μέγεθος

Έξοδος 2 x 30W, συν υποδοχή pre-out για ενεργό subwoofer Δυναμικός και καθαρός ήχος για μικρού και μεσαίου μεγέθους δωμάτια

Νέο διακριτό αναλογικό κύκλωμα ενισχυτή Βελτιωμένη ηχητική απόδοση

Simple & Straight σχεδίαση κυκλωμάτων και Triple Noise Reduction Design (T.N.R.D.) Διατήρηση της καθαρότητας των ηχητικών σημάτων

Ενσωματωμένο Bluetooth Άμεσο ασύρματο streaming από smartphones και tablets

Λειτουργία Bluetooth OFF για την καλύτερη δυνατή ηχητική απόδοση Απενεργοποίηση του ραδιοφωνικού σήματος για καθαρό ήχο

CD, FM radio και δύο οπτικο-ψηφιακές είσοδοι Πληθώρα επιλογών αναπαραγωγής

Φθορίζουσα Οθόνη 2 Γραμμών Ευανάγνωστοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μουσικά αρχεία και πλοήγηση στις ρυθμίσεις

Νέου τύπου σχεδίαση από τις ξεχωριστές συσκευές της κορυφαίας σειράς NE Κλασική στην εμφάνιση αλλά με μοντέρνες πινελιές υψηλής-ποιότητας HiFi συσκευή

Σύστημα Ηχείων SC-M41 Συντονισμένων κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Για την καλύτερη δυνατή απόδοση με το RCD-M41

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΘΡΥΛΙΚΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥΣ, ΜΕ ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΧΟ ΚΑΙ BLUETOOTH MUSIC STREAMING

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

HI-FI ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD ΚΑΙ BLUETOOTHD-M41



Γενικά

Τροφοδοσία AC 230 V, 50/60Hz

Κατανάλωση 70 W (Standby: 0.3 W)

Χρώματα Μαύρο, Premium Silver

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 210 x 115 x 309 mm

Βάρος 4.0 κιλά

SC-M41

Τύπος 2-δρόμων

Μεγάφωνα Woofer 120 mm, Soft dome tweeter 25 mm

Απόκριση συχνότητας 45 Hz - 40 kHz

Μέγιστη ισχύς 60 W (IEC) 120W (PEAK)

Σύνθετη αντίσταση 6 ohms

Χρώματα Μαύρο, Ξύλο Κερασιάς

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 145 x 238 x 234 mm

Βάρος 4.2 κιλά

Τεχνικές πληροφορίες

D-M41

Ισχύς εξόδου 30 W+30 W (6 ohms, 1 kHz)

Είσοδοι / Έξοδοι 1 σετ αναλογικών εισόδων

2 σετ ψηφιακών εισόδων (optical)

Έξοδος MONO για subwoofer

Ακουστικά

Λειτουργίες Τόνος (Μπάσα, Πρίμα)

SDB (Super Dynamic Bass)

Λειτουργία Source direct

Χρονοδιακόπτης (άπαξ, καθημερινός, ύπνου)

Επαναλαμβανόμενη, τυχαία αναπαραγωγή CD

Tuner FM 87.50 MHz – 108.00 MHz

Προεπιλογές x 40 

RDS

Radio text

Bluetooth

Συμβατά Προφίλ 
Bluetooth

A2DP/AVRCP

Υποστηριζόμενο Codec AAC/SBC

Ζευγοποιήσεις 8

EAN

Μόνο η συσκευή

Μαύρο RCDM41BKE2 4951035061084

Premium Silver RCDM41SPE2 4951035061091 

Μόνο τα ηχεία

Μαύρο SCM41BKEM 4951035061848

Ξύλο Κερασιάς SCM41CWEM 4951035061855

Σύστημα

Premium Silver / Μαύρο D-M41SPBKE2 4951035061152

Premium Silver / 
Ξύλο Κερασιάς

D-M41SPCWE2 4951035061169

Μαύρο / Μαύρο D-M41BKBKE2 4951035061145
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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 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

Υψηλή ισχύς εξόδου με νέας σχεδίασης πλήρως διακριτό αναλογικό 
κύκλωμα ενισχυτή
Οι μηχανικοί της Denon έχουν πλήρως αναθεωρήσει τη σχεδίαση, από 
τη διαμόρφωση και τις ευκολίες μέχρι τα κυκλώματα ήχου, για ακόμα 
καλύτερη απόδοση και αξία. Το νέο κύκλωμα ενισχυτή παρέχει ισχύ 
2x30W, κι έτσι ο RCD-M41 διαθέτει περισσότερη από επαρκή ισχύ για 
οδήγηση είτε των ταιριαστών ηχείων SC-M41 ή άλλων δημοφιλών 
επιλογών (ο CD ραδιοενισχυτής μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά), κι 
επίσης υπάρχει ένα αποκλειστικό τμήμα ενισχυτή ακουστικών για 
προσωπική ακρόαση.

Simple & Straight σχεδίαση κυκλωμάτων για καθαρότητα ήχου 
Η δημοφιλής Σειρά-M της Denon σας προσφέρει υψηλή ποιότητα ήχου 
βασισμένη στη φιλοσοφία “simple & straight”. Τα κυκλώματα δεν 
είναι περίπλοκα, οι διαδρομές των σημάτων είναι σύντομες και όλες οι 
ανεπιθύμητες επιρροές στην ποιότητα του ήχου έχουν ελαχιστοποιηθεί. 
Η σχεδίαση των κυκλωμάτων και ο τρόπος που έχει δομηθεί το 
σασί, διασφαλίζουν ότι ο ήχος που ακούτε είναι εντελώς πιστός στην 
αυθεντική απόδοση.

Triple Noise Reduction Design (T.N.R.D.) για διατήρηση της 
καθαρότητας του σήματος
Σε μία ηχητική συσκευή, όπου διάφορα κυκλώματα, πλακέτες και 
καλωδιώσεις μπορούν να επηρεάσουν το ένα το άλλο, δεν είναι 
δυνατόν να έχετε ικανοποιητικά τεχνικά χαρακτηριστικά ή ήχο, απλά 
με ενδυνάμωση του κυκλώματος τελικής ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, 
η Denon έχει εξαλείψει τρεις πηγές θορύβου, για να διασφαλιστεί ότι 
ο ήχος είναι όσο το δυνατόν καθαρότερος. Παραμόρφωση από τον 
επιλογέα εισόδου, το ηλεκτρονικό ρυθμιστικό έντασης ήχου και τον 
τελικό ενισχυτή έχει εξαλειφθεί για βελτίωση του λόγου σήματος-προς-
θόρυβο και την παραγωγή ακόμα ομαλότερου, συγκλονιστικότερου 
ήχου.

Bluetooth για άμεσο ασύρματο streaming από smartphones και 
tablets
Το Bluetooth είναι ενσωματωμένο ώστε να επιτρέπεται άμεση ασύρματη 
συνδεσιμότητα με smartphones, tablets και computers, ως τμήμα 
ενός πακέτου επιλογών εισόδου, σχεδιασμένων για πλήρη ευελιξία. Το 
κύκλωμα Bluetooth σχεδιάστηκε πλήρες με διακόπτη επιλογής on/off, 
προσφέροντας εξυπηρετική ασύρματη σύνδεση, όταν απαιτείται, συν 
βελτιωμένο ήχο από τις άλλες πηγές, όπως CD, FM ή ψηφιακή είσοδο, 
όταν δεν χρησιμοποιείται.

Απολαύστε κορυφαίο ήχο στο σπίτι, την κρεβατοκάμαρα ή όποιο άλλο 
δωμάτιο
Το κόμπακτ μέγεθος των 210mm σε πλάτος και μόλις 310mm σε βάθος 
(συν τα ηχεία) επιτρέπει εύκολη εγκατάσταση του D-M41 σε ράφι, την 
κρεβατοκάμαρα ή το γραφείο στο σπίτι. Με αρκετούς συνδυασμούς 
χρωμάτων, εύκολα δένει με τον δικό σας τρόπο ζωής, προσφέροντας 
ταυτόχρονα άψογη απόδοση.

Νέα κοσμητική σχεδίαση 
Το στιλ του RCD-M41 έχει αναβαθμιστεί και εκλεπτυνθεί, απηχώντας 
την φιλοσοφία σχεδίασης των κορυφαίων στη Νέα Εποχή ξεχωριστών 
Hi-Fi συσκευών της Denon, όπως των βραβευμένων PMA-2500NE/
DCD-2500NE ή PMA-1600NE/DCD-1600NE ενισχυτών και CD Players.

Το πιο ταιριαστό σύστημα ηχείων, το SC-M41 της Denon
Τα ηχεία αυτά έχουν σχεδιαστεί με την δεξιοτεχνία της Denon στο 
χώρο του Hi-Fi και κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ήχου. Για καλύτερη 
απόδοση, έχει συνδυαστεί ένα υψηλής ποιότητας πλαίσιο woofer / 
midrange διαμέτρου 12 cm με ένα υψηλής ευκρίνειας tweeter και 
ένα crossover από επιλεγμένα εξαρτήματα για αναπαραγωγή της 
ομαλότητας του φυσικού ήχου.


