
Με Dolby Digital και DTS αποκωδικοποίηση, το sound bar DHT-S316 της Denon με ασύρματο subwoofer παρέχει δυναμικό κινηματογραφικής ποιότητας ήχο από μία 
μινιμαλιστική σχεδίαση χαμηλού-προφίλ. Συνδέστε γρήγορα την τηλεόρασή σας μέσω HDMI (με Audio Return Channel) ή Οπτικής Εισόδου.

www.denon.eu

ΒΥΘΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΗΧΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

Δύο-δρόμων sound bar με ασύρματο subwoofer Ισχυρός, δυναμικός ήχος home theatre της Denon

HDMI με Audio Return Channel Ξεχωριστής καθαρότητας ήχος μέσω μιας μοναδικής σύνδεσης με την TV σας — 
συν, ελέγξτε το DHT-S316 με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας

Χαμηλού-προφίλ σχεδίαση και δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης Με ύψος μόλις 5.5 cm, ταιριάζει στους περισσότερους χώρους και δεν πρόκειται να 
εμποδίσει το κάτω τμήμα της τηλεόρασής σας ή τον IR αισθητήρα τηλεχειρισμού

Bluetooth ενσωματωμένο Επιτρέπει την πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα απεριόριστων online μουσικών πηγών 
μέσω της συμβατής ζευγοποιημένης συσκευής σας

Dolby Digital και DTS Αποκωδικοποίηση Προηγμένοι ψυχο-ακουστικοί αλγόριθμοι που προσομοιώνουν ρεαλιστικά μία 
πολυ-καναλική εμπειρία home theatre ήχου surround

Denon Dialogue Enhancer Βελτιώνει την κατανόηση των διαλόγων — ιδανικός για ταινίες και τηλεοπτικά σόου 
με σύνθετα ηχητικά soundtracks

Οπτική ψηφιακή είσοδος ήχου Συνδέστε παλιότερες τηλεοράσεις που δεν υποστηρίζουν HDMI Audio Return Channel

HDMI καλώδιο συμπεριλαμβάνεται Ευθεία σύνδεση στην TV σας επιτρέπει να απολαύσετε καθηλωτικό ήχο

Είσοδος AUX (3.5mm) Συνδέστε την αναλογική σας συσκευή και ακούστε μέσω του sound bar

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

HOME THEATRE SOUND BAR ΜΕ ΑΣΎΡΜΑΤΟ SUBWOOFERDHT-S316



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bluetooth Ναι

Ασύρματο Subwoofer Ναι

Φορμά Ήχου Dolby Digital και DTS Αποκωδικοποίηση

Dialog Enhancer Ναι

Λειτουργίες Ήχου Movies, Music & Night

Δυνατότητα Επίτοιχης Τοποθέτησης Ναι

Τι Συμπεριλαμβάνεται στη Συσκευασία; Sound bar, Subwoofer, 
Τηλεχειριστήριο (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία), 
Καλώδιο HDMI, Οπτικό Καλώδιο

Μέγιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) Sound Bar - 90 x 8.2 x 5.5 cm
Subwoofer - 17.1 x 31.2 x 34.1 cm

Βάρος Sound Bar - 1.8 κιλά 
Subwoofer - 5.2 κιλά

|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 Surround και το σύμβολο διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. • Το DTS, το Σύμβολο, 
το DTS σε συνδυασμό με το Σύμβολο είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. • 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      * Διαθέσιμο μόνο σε Μαύρο χρώμα

Ήχος Κινηματογραφικής-Ποιόητας
Βυθιστείτε σε ήχο θεατρικής-ποιότητας με το sound bar DHT-S316 της Denon και ασύρματο subwoofer. 
Δύο mid-range μεγάφωνα, λεπτομερή tweeters και Dolby DTS αναβαθμίζουν τον ήχο σας από μία 
χαμηλού-προφίλ σχεδίαση.

Ασύρματο Subwoofer
Ισχυρά μπάσα, χωρίς καλώδια. Δώστε στις αγαπημένες σας ταινίες, μουσική και σόου, τα πλούσια 
μπάσα που λείπουν. Τοποθετήστε το ασύρματο subwoofer οπουδήποτε θέλετε για την απόλυτη 
απόλαυση. 

Χαμηλού-Προφίλ Σχεδίαση
Με ύψος μόλις 5.5 cm, ταιριάζει στους περισσότερους χώρους και μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά από 
την τηλεόρασή χωρίς να εμποδίζει το κάτω τμήμα της τηλεόρασής σας ή τον IR αισθητήρα τηλεχειρισμού. 
Είναι, επίσης, εύκολη η επίτοιχη τοποθέτηση με το συμπεριλαμβανόμενο πατρόν εγκατάστασης.

HDMI με ARC (Audio Return Channel)
Στείλτε ήχο από apps ενσωματωμένες στην Smart TV σας και άλλες πηγές μέσω του Audio Return 
Channel (ARC) στο DHT-S316 κι ένα μόνο καλώδιο HDMI (συμπεριλαμβάνεται). Επιτρέπει, επίσης, 
έλεγχο του DHT-S316 της Denon μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας.

Bluetooth Συμβατότητα
Τα αγαπημένα σας κομμάτια, στα δάχτυλά σας. Ζευγοποιήστε το smartphone ή το tablet σας με το 
DHT-S316 για streaming μουσικής μέσω Bluetooth.

Denon Dialogue Enhancer
Δεν θα χάσετε ποτέ λέξη από τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά σόου ή ταινίες. Ο Denon Dialogue Enhancer 
βελτιώνει την κατανόηση των διαλόγων — ιδανικός για ταινίες και τηλεοπτικά σόου. Ανεβάστε τους 
διαλόγους χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη συνολική ένταση ήχου. 

Dolby Digital και DTS Αποκωδικοποίηση
Η λειτουργία Denon Virtual Surround παρέχει προσομοίωση home cinema ήχου surround με Dolby 
Digital και DTS Αποκωδικοποίηση από Blu-ray, DVD, DVB και άλλα surround κωδικοποιημένα μέσα. 
Προηγμένοι ψυχο-ακουστικοί αλγόριθμοι προσομοιώνουν ρεαλιστικά μία εμπειρία συστήματος ηχείων 
πολυ-καναλικού home theatre ήχου. Απολαύστε καθηλωτικό ήχο surround από ένα κομψό, κόμπακτ 
sound bar. 

Εμπειρία Εύκολης Εγκατάστασης 
Συνδέστε γρήγορα το sound bar DHT-S316 στην τηλεόρασή σας με το παρεχόμενο καλώδιο HDMI ή 
μέσω της Οπτικής εισόδου. Αμέσως μετά τη σύνδεση μέσω HDMI/ARC, ελέγξτε το sound bar με το 
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας — ούτε που θα το καταλάβετε. 

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, μέχρι την 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.
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