
Προερχόμενο από το βραβευμένο D-M41, το νέο D-T1 παρέχει κορυφαίο Hi-Fi ήχο της Denon με κομψό σχεδιασμό. Από την απο-συσκευασία του μέχρι τη θέση του σε 
λειτουργία, η ρύθμιση είναι γρήγορη και εύκολη.
Απολαύστε τα αγαπημένα σας CDs, συντονιστείτε στα AM/FM και κάντε streaming απεριόριστων στην πραγματικότητα τραγουδιών με Bluetooth.

* διαθέσιμο και σε Γκρι χρώμα

www.denon.eu

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΣΑΣ

Ενσωματωμένο Bluetooth Συνδεθείτε ασύρματα με τις αγαπημένες σας μουσικές πηγές μέσω συμβατών συσκευών

2-δρόμων ηχεία με woofer 12cm και soft dome tweeters 2.5cm Απολαύστε τη φημισμένη Hi-Fi ηχητική βαθμίδα της Denon

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση Εγκαταστήστε το σύστημα μέσα σε λίγα λεπτά και συνδεθείτε άκοπα με τη μουσική σας

Υποστήριξη μουσικής πολλαπλών-φορμά Ακούστε ραδιόφωνο FM/AM και παίξτε CDs, CD-R /CD-RW (WMA ή MP3)

Μικρό μέγεθος Απολαύσετε σπουδαίο ήχο από σχεδόν οποιονδήποτε χώρο του σπιτιού σας

Οπτική είσοδος Βελτιώστε τον ήχο της TV ή άλλης συσκευής, με σύνδεση στο D-T1 μέσω Οπτικής εισόδου

Εκλεπτυσμένος, κομψός σχεδιασμός Ένα κομψό αριστούργημα για το σπίτι

Ενσωματωμένη υποδοχή ακουστικών Συνδέστε στο D-T1 τα αγαπημένα σας ακουστικά για ιδιωτική ακρόαση

Σχεδιασμένο με την πάνω από 100-ετών κληρονομιά της Denon στην ηχητική αριστεία Εμπιστευθείτε το υψηλής-ποιότητας και ανθεκτικό σύστημα για σπουδαία ηχητική εμπειρία

ΚΟΜΠΑΚΤ ΜΈΓΈΘΟΣ, ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΗΧΟΣ DENON

100+ ΧΡΌΝΙΑ ΤΗΣ DENON “ΓΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΙΕΣ” ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑ ΗΧΌΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

HI-FI MINI ΣΎΣΤΗΜΑ ΜΕ FM/AM, CD ΚΑΊ BLUETOOTH®DENON D-T1

http://www.denon.eu


Διάφορες  

Subwoofer PreOut -

Ακροδέκτες Ηχείων: Με Κλικ / Με Βίδα • / -

Έξοδος Ακουστικών •

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τμήμα Ήχου

Ισχύς Εξόδου (6 ohm, 1kHz) 15 W

Αριθμός Καναλιών 2

Απόκριση Συχνοτήτων (Αναλογική Είσοδος) 20 Hz - 20 kHz

Τμήμα Tuner FM

Περιοχή Συχνοτήτων FM 87.5 Mhz - 108.0 MHz

EAN DT1BKE2 4951035066577 Μαύρο

DT1GYE2 4951035066676 Γκρι

UK DT1BKE2GB 4951035066584 Μαύρο

DT1GYE2GB 4951035066683 Γκρι

Τεχνικές πληροφορίες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής Ποιότητας Ισχύς Εξόδου 2 x 15 W

Συμβατότητα CD:
CD / CD-R/RW / WMA / MP3

• / • / • / •

Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) - / - / •

Bluetooth •

Λειτουργία Bluetooth on / off •

Ρύθμιση Τόνου: Bass / Treble / Balance • / • / •

Ρολόι •

Χρονοδιακόπτης Ύπνου •

Προγραμματιζόμενος Χρονοδιακόπτης: 
Ενός γεγονότος / Καθημερινός

• / •

ΕΙΣΌΔΌΙ/ΕΞΌΔΌΙ

Ήχου

Αναλογική Είσοδος/Έξοδος 1 / -

Ψηφιακή Οπτική Είσοδος/Έξοδος 1 / - 

ΓΕΝΙΚΑ

Διαθέσιμα Χρώματα Μαύρο & Γκρι

Τηλεχειριστήριο RC-1229

Κατανάλωση Ισχύος 30 W

Κατανάλωσε σε Κατάσταση Standby 0.3 W

Μέγιστες Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 210 x 295 x 105 mm

Βάρος 2,8 κιλά

ΗΧΕΙΑ D-T1  

Τύπος 2-δρόμων, bass reflex

Μεγάφωνα 12cm bass-md
2.5cm dome high

Σύνθετη Αντίσταση (ohms) 6

Περιοχή Συχνοτήτων 50 Hz - 20 kHz

Διαθέσιμα Χρώματα Μαύρο & Γκρι

Μέγιστες Διαστάσεις 152 x 255 x 242 mm

Βάρος 3,4 κιλά ανά τεμάχιο

|V01|

ΚΙΝΌΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Πύργου 14
16675 Γλυφάδα, Αθήνα
Τ: 210 96.01.071
F: 210 96.01.072

www.kinotechniki.gr

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  

Ενσωματωμένο Bluetooth για Streaming Μουσικής
Κάντε streaming μουσικής από τις αγαπημένες σας μουσικές υπηρεσίες 
με το D-T1.  
Συνδέστε με Bluetooth στο D-T1 και ζευγοποιήστε την Bluetooth-
ενεργοποιημένη smart συσκευή. Κατόπιν, απολαύστε σχεδόν ατέλειωτα 
τραγούδια, podcasts και online ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Εξαιρετική Ηχητική Σχεδίαση
Απολαύστε την εξαιρετική ηχητική σχεδίαση που είναι συνώνυμη της 
Denon. Δύο-δρόμων ηχεία με woofer 12cm και soft dome tweeter 
2.5cm συνδυάζονται για βελτίωση της καθαρότητας των οργάνων 
και της δυνατότητας ελέγχου του ήχου. Ακούστε την αγαπημένη σας 
μουσική με τέλεια ακρίβεια και εντυπωσιακή ποιότητα.

Εμπειρία Εύκολης Ρύθμισης
Ξεκινήστε ν’ ακούτε ευθύς αμέσως. Το D-T1 είναι γρήγορο και 
διαισθητικό στη ρύθμιση, απαιτώντας μόνο λίγα λεπτά για την 
απο-συσκευασία του και για να γεμίσει το σπίτι σας με μουσική. 
Συνδεθείτε εύκολα στις αγαπημένες σας υπηρεσίες streaming ή απλά 
βάλτε ένα CD. Η επιλογή είναι δική σας.

Μινιμαλιστικό Μέγεθος
Το D-T1 συνδυάζει πληθωρικό ήχο σε κομψό σχεδιασμό. Ένα από 
τα πλέον εκλεπτυσμένα mini-συστήματα στην αγορά, το D-T1 έχει 
κατασκευαστεί ώστε να ταιριάζει αρμονικά με το καθιστικό σας, σε 
πάγκο κουζίνας ή οπουδήποτε αλλού μέσα στο σπίτι σας.

Κομψός Σχεδιασμός
Με μινιμαλιστικό και κομψό σχεδιασμό, το D-T1 ταιριάζει αρμονικά 
με την διακόσμησή σας. Η εκλεπτυσμένη σχεδίαση τονίζει τη μουσική 
ποιότητα του mini-συστήματος της Denon.

Ακρόαση Ραδιοφώνου και CD 
Περισσότεροι τρόποι για να απολαύσετε το αγαπημένο σας ηχητικό 
περιεχόμενο. Το D-T1 διαθέτει FM/AM tuner — ακούστε τους 
επιθυμητούς σας σταθμούς με την ηχητική ποιότητα της Denon. Παίξτε 
CDs των αγαπημένων σας καλλιτεχνών με το ενσωματωμένο CD player. 
Το D-T1 υποστηρίζει φορμά CD-R/CD-RW (WMA ή MP3).

Βελτιωμένος Ήχος για TV και Media Players
Βελτιστοποιήστε τον ήχο της τηλεόρασής σας και άλλων ψηφιακών 
συσκευών με την Οπτική είσοδο στο D-T1. Συνδέστε TV, κονσόλα 
παιχνιδιών ή media player στο D-T1 με ένα Οπτικό καλώδιο και 
ενισχύστε την εμπειρία παιχνιδιών ή αναδείξτε άλλο περιεχόμενο με 
ηχητική ποιότητα που χαρακτηρίζει τον θρύλο της Denon.

Υποδοχή Ακουστικών
Απολαύστε μια προσωπικότερη σύνδεση με όλη σας τη μουσική. 
Συνδέστε στο D-T1 τα αγαπημένα σας ακουστικά μέσω της 
ενσωματωμένης υποδοχής ακουστικών.

Ανθεκτικά Υλικά
Κατασκευασμένο με ανθεκτικά υλικά και σχεδιασμένο για διάρκεια στο 
χρόνο.

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.


