
Μία κλάση μόνος του, με Auro-3D, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και ειδικές τεχνολογίες ήχου της Denon για 9 ενισχυτές για εκπληκτικό 
ήχο surround και μουσική εμπειρία.

Αναβαθμίστε σε Home Theatre Ακριβείας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

Υψηλής-απόδοσης ενισχυτής 9-διακριτών καναλιών Παρέχει δυναμική ισχύ 200W ανά κανάλι για αξιόπιστη, ακριβή και δυναμική εμπειρία ήχου Denon.

Πλήρης υποστήριξη 8K/60Hz και 4K/120Hz
Με υποστήριξη του τελευταίου HDMI, απολαύστε video ποιότητας 8K από τις 8K πηγές σας. Μία είσοδος και δύο 
έξοδοι 8K επιτρέπουν διέλευση 8K/60Hz και 4K/120Hz. Είναι διαθέσιμη αναβάθμιση 8K και στις 8 εισόδους HDMI.

Απολαύστε τα αγαπημένα σας φορμά ήχου 3D
Απολαύστε καθηλωτικό ήχο 3D από πηγές, με Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X®, DTS 
Virtual:X™, IMAX Enhanced και Auro-3D®.

Υποστήριξη Enhanced Audio Return Channel (eARC) HDMI
Μέσω της κύριας εξόδου HDMI, συνδέστε την τηλεόρασή σας με υποστήρξη eARC HDMI για ασυμπίεστα και 
αντικειμενικο-κεντρικά φορμά ήχου, όπως Dolby Atmos και DTS:X απ’ ευθείας από την app της smart TV σας στον 
AV ραδιοενισχυτή σας.

Οι τελευταίες συμβατότητες video
Υποστήριξη των τελευταίων φορμά HDR, συμπεριλαμβανομένων των HDR10, HDR10+ (Νέο στο 2020), HLG, 
Dolby Vision, καθώς και Dynamic HDR (Νέο στο 2020), για καλύτερη ποιότητα εικόνας όσον αφορά φωτεινότητα, 
καθαρότητα και κοντράστ.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην εμπειρία παιχνιδιών
Με διέλευση 4K/120Hz, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), Quick Media Switching 
(QMS) και Quick Frame Transport (QFT), απολαύστε την εμπειρία παιχνιδιών με εκπληκτική εικόνα, καθώς και 
μειωμένη χρονική υστέρηση.

Νέος DSP για περισσότερη επεξεργαστική ισχύ
Με 11.2ch μέγιστη επεξεργασία ήχου, συνδέστε έναν εξωτερικό τελικό ενισχυτή στον AVC-X4700H για να 
τροφοδοτήσετε δύο έξτρα κανάλια και να απολαύσετε διάταξη home theatre 11.2ch.

Λειτουργεί με τις αγαπημένες σας φωνητικές υπηρεσίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για να ελέγξετε τον AVC-X4700H και τις ασύρματες μουσικές 
υπηρεσίες με τα Amazon Alexa, Google Assistant και Apple Siri.

Ασύρματο streaming από τις δημοφιλέστερες μουσικές 
υπηρεσίες

Απολαύστε όλες τις αγαπημένες σας μουσικές υπηρεσίες, όπως Spotify, Amazon Music HD, TIDAL, Deezer και 
άλλες. Επίσης, ο AVC-X4700H σας επιτρέπει να απολαύσετε τη μουσική σας μέσω AirPlay 2, κάνοντας streaming 
των αγαπημένων σας κομματιών από το Apple Music.

Ενσωματωμένο HEOS®, τεχνολογία ασύρματου streaming 
μουσικής σε πολλαπλά δωμάτια

Ακούστε από οποιοδήποτε δωμάτιο για διασυνδεδεμένη ηχητική εμπειρία σε όλο το σπίτι. Επίσης, ο AVC-X4700H 
λειτουργεί με τα νέα παρουσιασθέντα Denon Home ηχεία για να απολαύσετε ηχητική εμπειρία σε όλο το σπίτι.
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DENON AVC-X4700H



Αριθμός Τελικών 
Ενισχυτών 9

Ισχύς Εξόδου

200 watts ανά κανάλι 
(6 ohms, 1 kHz, THD: 1%,  
1 ch οδηγούμενο)

125 watts ανά κανάλι 
(8 ohms, 20Hz–20kHz,  
THD: 0.05%, 2 ch οδηγούμενα

Σύνθετη Αντίσταση 
Ηχείων 4-16Ω/ohms

Τμήμα Προενισχυτή

Ευαισθησία/Σύνθετη 
Αντίσταση Εισόδου 200 mV/47k kohms

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

Λόγος Σήματος-Προς-
Θόρυβο (S/N)

102 dB (IHF-A weighted,  
Direct Mode)

Είσοδοι HDMI (Εμπρός + 1) x7 
+ 1

8K HDMI x1

Component (Video) x2

Composite (Video) x3

Phono x1

Analogue Audio x6

Digital Coaxial x2

Digital Optical x2

USB Εμπρός x1

Έξοδοι HDMI Monitor (1x eARC) x3

8K HDMI x2

HDMI 4K Zone2 out x1

Component (Video) x1

Composite Monitor x2

Audio Pre-out (SW) 11.2 
ch

Zone 2 & 3 (δυνατότητα ορισμού ως  
pre-out και speaker) ναι

Ακουστικά x1

Διάφορες Ethernet x1

Θύρα Μικροφώνου x1

Γενικά

Τροφοδοσία 230V / 50/60 Hz

Κατανάλωση Ισχύος 710W (Standby 0.1W,  
CEC standby 0.5W)

Κατανάλωση Ισχύος
(Χωρίς Ήχο)

65W (ECO Mode On)
110W (ECO Mode Off)

Μέγιστες Διαστάσεις 
(ΠxΒxΥ) 
Κεραία: Οριζόντια (mm) 
Κεραία: Κάθετη (mm) 
Χωρίς Κεραία: (mm)

 
 
434 x 389 x 167  
434 x 389 x 236 
434 x 379 x 167

Διαστάσεις Συσκευασίας  
(ΠxΒxΥ) (mm) 538 x 485 x 261

Βάρος (κιλά) 13.7

Βάρος (Συσκευασία) (κιλά) 16.4

EAN

AVCX4700HBKE2 (Μαύρο) 
4951035072851

AVCX4700HSPE2 (Ασημί) 
4951035072868

Το λογότυπο HEOS είναι εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν στις Η.Π.Α. και/ή άλλες χώρες. Η διαθεσιμότητα των μουσικών υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλει ανά χώρα. 

Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες κατά το χρόνο αγοράς. Μερικές υπηρεσίες ενδέχεται να προστεθούν ή να διακοπούν από καιρού εις καιρόν με βάση τις 

αποφάσεις των παρόχων μουσικών υπηρεσιών ή άλλων. Επισκεφθείτε το www.HEOSaudio.com/music για ανακοινώσεις και λεπτομέρειες. Η εφαρμογή και η επωνυμία HEOS δεν 

συνδέονται με κανέναν κατασκευαστή οποιουδήποτε smart phone. Η λέξη σύμβολο και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. 

και οποιαδήποτε χρήση των συμβόλων αυτών από την D&M Holdings Inc. γίνεται ύστερα από εξουσιοδότηση. 

Κορυφαία Εμπειρία Home Theatre – Προετοιμασμένος για 8K
Ο AVC-X4700H παρέχει την απόλυτη εμπειρία home theatre με 
διέλευση 8K/60Hz, διέλευση 4K/120Hz για παιχνίδια και υποστήριξη 
για τα τελευταία πρότυπα HDMI. Ο AVC-X4700H σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε το καλύτερο 4K home theatre σήμερα και σας παρέχει 
την άνεση της γνώσης ότι ο AV ενισχυτής σας είναι προετοιμασμένος 
για 8K, όταν εσείς είστε έτοιμοι. Απολαύστε την υψηλότερη ποιότητα 
ήχου 3D και εικόνας για ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες 
ψυχαγωγίας.

Ισχυρός Ενισχυτής 9-Channel με τα Τελευταία Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Home Cinema
Διαθέτοντας διακριτούς υψηλού-ρεύματος ενισχυτές σε όλα τα 
κανάλια, ο AVC-X4700H παρέχει απόδοση υψηλής-ισχύος των 200W 
ανά κανάλι. Διατάξεις οδήγησης χαμηλής σύνθετης αντίστασης 
παρέχουν λειτουργική σταθερότητα για μία ευρεία γκάμα ηχείων για 
ισορροπημένο τονικά ήχο. Αναβαθμίστε τις προσδοκίες σας στην 
ψυχαγωγία home theatre.

Πλήρης Υποστήριξη Ήχου 3D
Βυθιστείτε σε ήχο 3D με Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height 
Virtualization Technology, DTS:X®, DTS Virtual:X™, IMAX Enhanced και 
Auro-3D. Διαμορφώστε ένα 5.1.2 ή 7.1.2 Dolby Atmos surround σύστημα 
χρησιμοποιώντας Dolby Atmos πάνω ηχεία ή αποκλειστικά πάνω ηχεία, 
για την απόλυτη εμπειρία home theatre. Το DTS:X προσδίδει στις ταινίες, 
τα παιχνίδια και τη μουσική έναν ρεαλισμό, ασύγκριτα καλύτερο σε 
σχέση με τον παραδοσιακό ήχο surround 5.1. Τα Dolby Atmos Height 
Virtualization Technology και DTS Virtual:X παρέχουν καθηλωτικό ήχο 
χωρίς πάνω κανάλια, δημιουργώντας εικονικά εφέ ύψους σε διάταξη 
ηχείων 7.1, 5.1 ή 2.1.

Προηγμένο Τμήμα 8K HDMI Video και Υποστήριξη Διάφορων Φορμά 
HDR
Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες, σόου και παιχνίδια με την 
καλύτερη διαθέσιμη ποιότητα εικόνας. Ο AVC-X4700H διαθέτει ένα 
προηγμένο τμήμα HDMI (8 είσοδοι/3 έξοδοι) με αποκλειστική είσοδο 
8K που θα υποστηρίζει διέλευση video 8K/60Hz και 4K/120Hz. Όλες 
οι είσοδοι HDMI διαθέτουν 4:4:4 Pure Color sub sampling, HDR10, 
HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic HDR, και 
BT.2020 υποστήριξη διέλευσης για ξεχωριστά χρώματα, καθαρότητα 
και κοντράστ. Απολαύστε αναβάθμιση 8K/30Hz καθώς και επεξεργασία 
HDCP 2.3 για αναπαραγωγή προστατευμένου-έναντι-αντιγραφής 
περιεχομένου χωρίς ηθικές αναστολές.

Brilliant Colour – Universal Compatibility, HDR10+, Dynamic HDR
Ο AVC-X4700H υποστηρίζει φορμά High Dynamic Range video, HDR10, 
Dolby Vision and HLG (Hybrid Log Gamma). Το Dolby Vision προσδίδει 
στις εμπειρίες θέασης εκπληκτική φωτεινότητα, κοντράστ και χρώματα. 
Το HLG προσφέρει τεχνολογία HDR στο μεταδιδόμενο περιεχόμενο για 
διαυγέστερη, καθαρότερη εικόνα. Επίσης, ο AVC-X4700H υποστηρίζει 
HDR10+, που στέλνει στην τηλεόρασή σας δυναμικά μετα-δεδομένα για 
πιο ρεαλιστικές εικόνες, καθώς και Dynamic HDR.

Υποστήριξη Enhanced Audio Return Channel (eARC)
Η κύρια έξοδος του AVC-X4700H υποστηρίζει eARC (enhanced 
Audio Return Channel) για να επιτραπεί μετάδοση ασυμπίεστου και 
αντικειμενικο-κεντρικού ήχου απ’ ευθείας από την app της smart TV σας 
στον AV ραδιοενισχυτή σας.

Η Τελευταία Τεχνολογία στις Κινηματογραφικές Εμπειρίες
Με τον νέο AVC-X4700H, απολαύστε όλη σας την ψυχαγωγία με την 
τελευταία διαθέσιμη τεχνολογία και παρακολουθήστε τις ταινίες σας με 
απαράμιλλη καθαρότητα. Απολαύστε τις ταινίες σας σε 8K με διέλευση 
και αναβάθμιση 8K/60Hz, καθώς και την τελευταία τεχνολογία σε AV 
ραδιοενισχυτή, όπως Dynamic HDR και Quick Media Switching (QMS), 
που χρησιμοποιείται σε ταινίες για εξάλειψη της καθυστέρησης της 
εικόνας.

Η Επόμενη Γενιά στην Εμπειρία Παιχνιδιών
Με τον νέο AVC-X4700H, ανεβάστε το παιχνίδι σας στο επόμενο 
επίπεδο. Παίξτε με διέλευση 4K/120Hz, καθώς και Variable Refresh 
Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT) και Auto Low Latency Mode 
(ALLM), που μειώνει ή εξαλείφει την υστέρηση και το σπάσιμο των καρέ 
για ομαλότερη και απαλλαγμένη από χρονικές υστερήσεις εμπειρία 
παιχνιδιού.

Ισχυρή DSP Επεξεργασία
Κληρονομημένο από την ναυαρχίδα της Denon, τον AVC-X8500H, στον 
AVC-X4700H έχει υιοθετηθεί ένα εκλεπτυσμένο σύστημα ψηφιακής 
επεξεργασίας ήχου, που διαθέτει δύο διπλού-πυρήνα SHARC+ DSP 
chips, δίνοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας και αποκωδικοποίησης 
ήχου μέχρι 11 καναλιών.

Λειτουργεί με το Amazon Alexa
Χειριστείτε τον AVC-X4700H με το Amazon Alexa και τη φωνή 
σας. Ρυθμίστε την ένταση ήχου, μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, 
αλλάξτε εισόδους για τα διάφορα media players και άλλα — “Just 
Ask.” Κατεβάστε την δωρεάν HEOS Home Entertainment Skill για να 
επιτρέψετε τις φωνητικές εντολές Amazon Alexa για τον AVC-X4700H, 
HEOS συσκευές και άλλα επιλεγμένα προϊόντα Denon.

Ενσωματωμένο Apple AirPlay 2
Χρησιμοποιήστε το AirPlay 2 για streaming Apple music ασύρματα στον 
AV ραδιοενισχυτή, ή ομαδοποιήστε τον με άλλα AirPlay συμβατά ηχεία 
για να γεμίσετε το σπίτι σας με μουσική.

Ενσωματωμένο Bluetooth και Δυνατότητα Wi-Fi
Η καρδιά του ασύρματου δικτύου σας. Για Bluetooth και Wi-
Fi συνδεσιμότητα ασύρματου streaming, ο AVC-X4700H είναι 
εξοπλισμένος με προηγμένο σύστημα πομποδέκτη δύο κεραιών για 
σταθερό streaming ακόμα και σε περιβάλλοντα με έντονη κινητικότητα. 
Απολαύστε ακρόαση του αγαπημένου σας ηχητικού περιεχομένου 
ασύρματα από τις smart συσκευές σας.

Ενσωματωμένο HEOS για Multi-Room Streaming
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική σε οποιοδήποτε δωμάτιο 
του σπιτιού σας ασύρματα με την Ενσωματωμένη τεχνολογία HEOS®. 
Παίξτε το ίδιο τραγούδι σε κάθε δωμάτιο ή επιλέξτε διαφορετικό 
τραγούδι για κάθε συνδεδεμένο δωμάτιο — η επιλογή είναι δική σας. 
Επίσης λειτουργεί με τα Amazon Alexa, Google Assistant και Apple Siri 
για κορυφαίο φωνητικό έλεγχο και εκπληκτικό ήχο για όλο το οικιακό 
περιβάλλον σας. Συνδέστε τα Denon Home ηχεία σας για ηχητική 
εμπειρία σε όλο το σπίτι.

Ήχος TV σε Όλες τις Ζώνες
Παίξτε τον ήχο από την τηλεόρασή σας σε όλες τις ζώνες. Υποστηρίζει 
και αναλογικές και ψηφιακές συνδέσεις ήχου.

Υποστήριξη High-Resolution Ήχου
Απολαύστε εκπληκτική πιστότητα ήχου με τα αγαπημένα σας κομμάτια 
high-resolution ήχου. Ο AVC-X4700H διαθέτει τους τελευταίους AKM 
32-bit D/A converters επιτρέποντας αποκωδικοποίηση high resolution 
ήχου με πολλούς lossless τύπους αρχείων, συμπεριλαμβανομένων 
ALAC, FLAC και WAV μέχρι τα 192kHz/24bit. Επίσης, είναι συμβατός με 
2.8/5.6-MHz DSD αρχεία (DSD είναι το φορμά κωδικοποίησης ήχου του 
SACD). Παίξτε τα από συσκευές μνήμης μέσω του USB στο μπροστινό 
πάνελ ή από δικτυακές πηγές. Επίσης, ο AVC-X4700H υποστηρίζει 
άλλους τύπους αρχείων, όπως MP3 και WMA.

Bluetooth Audio Transmission
Απολαύστε τον αγαπημένο σας ήχο χωρίς να ξυπνάτε όλο σας το σπίτι, 
μεταδίδοντας τον ήχο που προέρχεται από τον AV ραδιοενισχυτή σας 
στα Bluetooth ακουστικά σας. Ακόμα, ο AVC-X4700H σας επιτρέπει 
να παίξετε τον ήχο και σε Bluetooth ακουστικά και συνδεδεμένα 
ηχεία ταυτόχρονα. Αν έχετε ένα μέλος της οικογένειας ή ένα φίλο με 
προβλήματα ακοής, προτείνουμε τη διάταξη αυτή.

Διόρθωση Δωματίου Audyssey
Ο AVC-X4700H διαθέτει το σύστημα μέτρησης ακουστικής δωματίου 
Audyssey MultEQ XT32. Με το παρεχόμενο μικρόφωνο μετρήσεων, 
αναλύει με ακρίβεια την έξοδο κάθε ηχείου για βελτιστοποίηση κάθε 
καναλιού. Πέραν αυτών, η επιπρόσθετη Audyssey MultEQ Editor app 
(διαθέσιμη προς αγορά) επιτρέπει στους προηγμένους χρήστες να 
κάνουν ένα βήμα παραπέρα για περαιτέρω ρυθμίσεις και εξατομίκευση 
του ηχητικού σας περιβάλλοντος. Η app είναι διαθέσιμη και για iOS και 
για Android.

Εκπληκτικός Ήχος Βασισμένος σε 110-χρόνια Καινοτομίας
Ως ο πρώτος κατασκευαστής ηχητικών ηλεκτρονικών της Ιαπωνίας 
με μία πλούσια κληρονομιά πρωτιών στον τομέα αυτό - η Denon είναι 
η καθοριστική εταιρεία ήχου της Ιαπωνίας. Από την ίδρυσή της το 
1910, αναδεικνύουμε στιγμές που έχουν σημασία μέσω της αδιάκοπης 
επιδίωξης για ποιότητα, καινοτομία και ηχητική απόδοση. Denon - 
Καθορίζοντας την ηχητική αριστεία.
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