
Αμιγής απόλαυση για τους λάτρεις του home cinema. Ο AVR-X3600H της Denon υποστηρίζει εγγενώς μία διάταξη εννέα ηχείων για δημιουργία καθηλωτικού ήχου 3D με Dolby 
Atmos®, DTS:X™ και το νέο IMAX Enhanced. Ακούστε και δείτε τις αγαπημένες σας ταινίες όπως ποτέ άλλοτε.

www.denon.eu

ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΤΕ ΣΕ HOME CINEMA ΥΨΗΛΗΣ-ΊΣΧΥΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

AV ραδιοενισχυτής 9.2 channel με ισχύ 180W ανά κανάλι Εννιά ισχυροί ενισχυτές συντονισμένοι για κλασική και δυναμική εμπειρία ήχου Denon

Τεχνολογία IMAX Enhanced Παρέχει πραγματική κινηματογραφική εμπειρία IMAX στο σπίτι

Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Τεχνολογία, 
DTS:X και DTS Virtual:X

Απολαύστε εμπειρία καθηλωτικού, τρισδιάστατου ήχου μέχρι 7.2.4 με ολοκληρωμένη 
ενίσχυση 9ch και επιπρόσθετο ενισχυτή 2ch

Φωνητικός έλεγχος Alexa της Amazon, Google Assistant και Siri της Apple Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να ελέγξετε τον AVR-X3600H και ασύρματες μουσικές υπηρεσίες

8 είσοδοι HDMI με πλήρη υποστήριξη HDCP 2.3, 3 έξοδοι HDMI Συνδέστε μέχρι 8 συσκευές μέσων και εξάγετέ τες σε 2 κύριες και 1 οθόνη ζώνης

Enhanced Audio Return Channel (eARC) Υποστηρίζει Dolby Atmos και DTS:X από το ηχητικό σήμα της TV μέσω HDMI ασυμπίεστο

Αναβάθμιση σε 4K, Dolby Vision, HDR10, HLG, 4:4:4 ανάλυση χρωμάτων και BT.2020 Παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας με ξεχωριστή φωτεινότητα, κοντράστ και χρώματα

Βραβευμένος Denon Setup Assistant και γραφικό περιβάλλον χρήστη Εύκολη και διαισθητική εμπειρία ευθύς αμέσως μετά την αποσυσκευασία της συσκευής

Ενσωματωμένη τεχνολογία streaming μουσικής πολλαπλών-δωματίων HEOS Ακούστε από οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας για διασυνδεδεμένη ηχητική εμπειρία

AirPlay2, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Premium και δωρεάν, Amazon Music, 
Tidal, Deezer, Network Audio Streaming

Πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα απεριόριστων online μουσικών υπηρεσιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

9.2CH 4K AV ΡΑΔΊΟΕΝΊΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΗΧΟ 3D ΚΑΊ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ HEOS®

100+ ΧΡΌΝΙΑ ΓΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑ ΗΧΌΥ

DENON AVR-X3600H



Θύρες

IN (ΕΙΣΌΔΌΙ) HDMI (Εμπρός 1) x 7 + 1

Component (Video) x 2

Composite (Video) x 3

Phono (Πικάπ) x 1

Analog Audio (Αναλογικού Ήχου) x 5

Digital Optical (Ψηφιακές Οπτικές) x 2

Digital Coaxial (Ψηφιακές Ομοαξονικές) x 2

USB (Εμπρός) x 1

OUT (ΕΞΌΔΌΙ) HDMI Monitor x 3

Audio Pre-out (SW) 11.2 ch

Zone 2 (Pre-out και Αποδιδόμενη σε Ηχεία) x 1

Phones (Ακουστικά) x 1

ΔΙΑΦΌΡΕΣ Ethernet x 1

Θύρα Μικροφώνου x 1

Κεραία FM/AM Tuner x 1EAN AVRX3600HBKE2 4951035069745 Μαύρος

UK AVRX3600HBKE2GB 4951039070068 Μαύρος

Τμήμα FM

Περιοχή Συχνοτήτων Συντονισμού 87.5 MHz – 108 MHz

Τμήμα AM

Περιοχή Συχνοτήτων Συντονισμού 520 kHz – 1611 kHz

Γενικά

Τροφοδοσία AC 230V / 50Hz 

Κατανάλωση Ισχύος 600 W

Κατανάλωση Ισχύος  
Χωρίς-Ήχο

45W (ECO Mode On) 
80W (ECO Mode Off)

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 434 x 167 x 379mm 

Διαστάσεις συσκευασμένος (Π x Υ x Β) 519 x 242 x 478mm 

Βάρος 12,1 κιλά

Βάρος συσκευασμένος 14,6 κιλά

Τεχνικές Πληροφορίες

Αριθμός Τελικών Ενισχυτών 9

Ισχύς Εξόδου 180W ανά Κανάλι 
(6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1 ch)

135W ανά Κανάλι
(6 ohms, 1 kHz, 0.7%, 2 ch)

105W ανά Κανάλι 
(8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%, 2 ch)

Σύνθετη Αντίσταση Ηχείων 4 – 16 Ω / ohms

Τμήμα Προενισχυτή

Ευαισθησία/ 
Σύνθετη Αντίσταση Εισόδου

200 mV / 47kΩ/kohms

Απόκριση Συχνότητας 10 Hz – 100 kHz – +1, –3 dB  
(Direct Mode)

Λόγος Σήματος-προς-Θόρυβο 
(S/N Ratio)

100 dB (IHF–A Weighted, Direct Mode)

|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 Ενισχυτής 9-Καναλιών με Προηγμένα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Home Cinema
Διαθέτοντας διακριτούς υψηλού-ρεύματος ενισχυτές σε όλα τα κανάλια, 
ο AVR-X3600H έχει απόδοση υψηλής-ισχύος των 180W ανά κανάλι. 
Ο AVR-X3600H υποστηρίζει φορμά τρισδιάστατου ήχου Dolby Atmos, 
Dolby Atmos Height Virtualization Τεχνολογία, DTS:X, DTS Virtual:X και 
το ολοκαίνουριο IMAX Enhanced. Το προηγμένο τμήμα HDMI διαθέτει 
υποστήριξη HDCP 2.3 και προηγμένο τμήμα επεξεργασίας video με 
αναβάθμιση σε 4K για πηγές HDMI, συν μία έξοδο σκανδαλισμού 12V για 
σύνδεση εξωτερικής συσκευής.

Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Τεχνολογία, DTS:X 
και DTS Virtual: X
Βυθιστείτε σε πολυ-διάστατο ήχο με Dolby Atmos, Dolby Atmos Height 
Virtualization Τεχνολογία, DTS:X και DTS Virtual:X. Διαμορφώστε ένα 
Dolby Atmos σύστημα surround 7.2.4, χρησιμοποιώντας εννιά κανάλια 
ενίσχυσης, ενσωματωμένα στον AVR-X3600H, και προσθέστε ένα δι-
κάναλο ενισχυτή για τροφοδότηση 2 επιπρόσθετων ηχείων surround, 
Dolby Atmos πάνω ηχείων ή αποκλειστικών πάνω ηχείων για την 
απόλυτη εμπειρία home theatre. Το DTS:X προσδίδει στις ταινίες, τα 
παιχνίδια και τη μουσική ένα ρεαλισμό που δεν μπορεί να επιτευχθεί 
από τον παραδοσιακό ήχο surround. Τα DTS Virtual:X και Dolby Atmos 
Height Virtualization Τεχνολογία παρέχουν καθηλωτικό ήχο χωρίς 
πάνω κανάλια, δημιουργώντας εικονικά πάνω εφέ σε διαμόρφωση 7.2, 
5.2 ή 2.2 ηχείων, αποδίδοντας όλες τις αναβαθμισμένες ψυχαγωγικές 
ιδιότητες του ήχου surround.

Τεχνολογία IMAX Enhanced
Απολαύστε την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας στο σπίτι με το IMAX 
Enhanced — την τελευταία τεχνολογία από την DTS που θέτει νέα 
πρότυπα εικόνας, ήχου, κλίμακας και καθαρότητας home theatre. 
Παρακολουθήστε καθαρότερες και φωτεινότερες εικόνες. Νιώστε 
καθηλωτικό ήχο που χτυπά στην καρδιά σας και βιώστε κορυφαίο 
περιεχόμενο, ψηφιακά επεξεργασμένο από το IMAX. 

Φωνητικός Έλεγχος Alexa της Amazon 
Χειριστείτε τον AVR-X3600H χωρίς-χέρια με το Alexa της Amazon και τη 
φωνή σας. Ρυθμίστε την ένταση ήχου, μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, 
αλλάξτε εισόδους για τα διάφορά σας media players και άλλα — “Just 
Ask.” Κατεβάστε την δωρεάν HEOS Home Entertainment Skill για να 
επιτρέψετε τις φωνητικές εντολές Alexa της Amazon για τον δικό σας 
AVR-X3600H, HEOS συσκευές και άλλα επιλεγμένα προϊόντα Denon. 
 Φωνητικός Έλεγχος Google Assistant
Ξεκινήστε μουσική στην HEOS app, κατόπιν ζητήστε από τον Google 
Assistant σας να ελέγξει την ένταση ήχου, την αναπαραγωγή, την 
παύση, τη μετάβαση σε κομμάτια και άλλα. 
 AirPlay 2 και Siri
Χρησιμοποιήστε το AirPlay 2 για streaming μουσικής ασύρματα στον 
AV ραδιοενισχυτή, ή ομαδοποιήστε τον με άλλα AirPlay συμβατά ηχεία 
για να γεμίσετε το σπίτι σας με μουσική. Χρησιμοποιήστε τη Siri για να 
ελέγξετε τη μουσική σας με τη φωνή.
 Προηγμένο Τμήμα HDMI Video
Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες, σόου και παιχνίδια με την 
καλύτερη διαθέσιμη ποιότητα εικόνας. Ο AVR-X3600H διαθέτει 8 
εισόδους και 3 εξόδους που υποστηρίζουν 4K Ultra HD 60Hz video, 
4:4:4 Pure Colour sub sampling, Dolby Vision, High Dynamic Range 
(HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), eARC, 3D και BT.2020 υποστήριξη 
διέλευσης για ξεχωριστά χρώματα, καθαρότητα και κοντράστ. Είναι 
διαθέσιμη επεξεργασία HDCP 2.3 σε όλες τις θύρες HDMI, επιτρέποντάς 
σας να απολαύσετε χωρίς αναστολές προστατευμένο-έναντι-αντιγραφής 
περιεχόμενο. Πιστοποιημένος από την Imaging Science Foundation, ο 
AVR-X3600H διαθέτει πλήρη σουίτα ρυθμίσεων βαθμονόμησης video 
(για χρήση από τεχνικό ISF), μαζί με τις λειτουργίες video ISF Day και 
ISF Night.

HDMI eARC Βασισμένη-στο-Αντικείμενο Υποστήριξη Ήχου
Το eARC (Enhanced Audio Return Channel) υποστηρίζει τη μετάδοση 
ασυμπίεστου καθηλωτικού ήχου από την TV με ένα μόνο καλώδιο HDMI 
για την απλούστερη εγκατάσταση. 

Λαμπρή Ποιότητα Εικόνας
Ο AVR-X3600H υποστηρίζει φορμά video High Dynamic Range (HDR10), 
Dolby Vision και HLG (Hybrid Log Gamma). Το Dolby Vision προσδίδει 
στις εμπειρίες θέασης εκπληκτική φωτεινότητα, κοντράστ και χρώματα, 
και το HLG προσφέρει τεχνολογία HDR10 πάνω στο μεταδιδόμενο 
περιεχόμενο. 
 Βραβευμένη Εμπειρία Ρύθμισης
TΟ συμπεριλαμβανόμενος Quick Start Guide του AVR-X3600H παρέχει 
απλές, καθαρές οδηγίες για τον τρόπο έναρξης. Μόλις συνδέσετε την 
TV σας στον AVR-X3600H μέσω HDMI, ο αποκλειστικός Denon Setup 
Assistant εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασής σας για να σας 
καθοδηγήσει στη ρύθμιση βήμα-προς-βήμα. Μία σειρά χρωματιστών 
συνδέσεων ηχείων είναι οργανωμένη οριζόντια, καθιστώντας γρήγορη 
και εύκολη τη σύνδεση των ηχείων. 
 Προετοιμασμένος για Εξατομικευμένη Εγκατάσταση 
Ο AVR-X3600H της Denon διαθέτει δυνατότητες εξωτερικού ελέγχου 
και IP ελέγχου για εύκολη εξατομίκευση και συμβατότητα με λύσεις 
ολοκλήρωσης τρίτων κατασκευαστών. Προσφέρει δυνατότητα IP 
ελέγχου για τις κυριότερες συσκευές ελέγχου τρίτων κατασκευαστών, 
καθώς και πιστοποίηση Control4 SDPP (Simple Device Detection 
Protocol) για εύκολη ολοκλήρωση με οικιακό εξοπλισμό αυτοματισμού 
Control4.

Υποστήριξη High-Resolution Ήχου  
Απολαύστε εκπληκτική πιστότητα ήχου με τα αγαπημένα σας κομμάτια high-
resolution ήχου. Ο AVR-X3600H με AKM 32-bit D/A converters διαθέτει 
αποκωδικοποίηση high-resolution ήχου με πολλαπλούς τύπους αρχείων 
χωρίς-απώλειες, συμπεριλαμβανομένων ALAC, FLAC και WAV μέχρι 
24-bit/196-kHz. Είναι, επίσης, συμβατός με αρχεία DSD 2.8/5.6-MHz (DSD 
είναι το φορμά κωδικοποίησης ήχου του SACD). Παίξτε τα από συσκευές 
μνήμης μέσω της θύρας USB του μπροστινού πάνελ ή άλλες δικτυακές 
πηγές. Ο AVR-X3600H υποστηρίζει, επίσης, άλλους τύπους αρχείων, όπως 
MP3 και WMA.

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 του πρώτου 
παγκόσμια εμπορικού CD player και AV ραδιοενισχυτή με δυνατότητα 
Dolby Atmos. 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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