
Νιώστε την εμπειρία κορυφαίου ήχου surround με τον AV ραδιοενισχυτή 7.2-channel AVR-X1400H, που παρέχει εξαιρετικά καθηλωτικό ήχο surround και δυναμική 
μουσική απόδοση.

www.denon.eu

ΤΟ ΠΛΗΡΩΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ BESTSELLER ΜΟΝΤΕΛΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

AV Ραδιοενισχυτής 7.2-channel με 145W ανά κανάλι Επαρκής ισχύς να γεμίσει μέτριου μεγέθους δωμάτια με τον μοναδικό ήχο της Denon

Ενσωματωμένο WiFi διπλής-μπάντας 2.4GHz/5GHz, ενσωματωμένο Bluetooth Βελτιωμένη σταθερότητα δικτύου ειδικά σε σπίτια με αυξημένη κίνηση WiFi

Διέλευση 4K/60 Hz πλήρους-ρυθμού, Dolby Vision συμβατός, HDR, HLG* και BT.2020 Τελευταίο πρότυπο HDMI για διασφάλιση μελλοντικής συμβατότητας

6 είσοδοι HDMI (συμπεριλαμβανομένης 1 εμπρός) με πλήρη υποστήριξη HDCP 2.2 Πληθώρα εισόδων για Blu-ray Player, κονσόλα παιχνιδιών κι ακόμα περισσότερα

Dolby Atmos (μέχρι 5.1.2) και DTS:X Συναρπαστικός ήχος 3D με εφέ από ψηλά 

Ενσωματωμένη HEOS Ασύρματη Τεχνολογία Multi-Room Ήχου Απολαύστε τη μουσική σας σε όλο το σπίτι με περισσότερα HEOS προϊόντα

AirPlay, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Tidal, Deezer, 
Network Audio Streaming

Πρόσβαση σε σχεδόν απεριόριστες online μουσικές πηγές 

Υποστήριξη DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC και WAV High Resolution audio streaming για λάτρεις του HiFi, ακόμα και Χωρίς Κενά

Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume και Dynamic EQ Τέλεια ισοστάθμιση για το δικό σας δωμάτιο

Χρωματιστοί ακροδέκτες ηχείων, Setup Assistant, Denon 2016 AVR Remote App Εύκολη εγκατάσταση, ρύθμιση και χειρισμός 

Έξυπνη ECO mode με ρύθμιση off/on/auto Με ενεργειακή ευαισθησία αλλά χωρίς συμβιβασμό στην απόδοση

* Hybrid Log Gamma μέσω ενημέρωσης του firmware

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

AV SURROUND ΡΑΔΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 7.2CH ΜΕ HEOSAVR-X1400H 



Λόγος S/N
(Σήματος-προς-Θόρυβο)

98 dB (IHF-A weighted, DIRECT mode)

Τμήμα FM

Περιοχή συχνοτήτων 
συντονισμού 

87.5 - 108 MHz

Τμήμα AM

Περιοχή συχνοτήτων 
συντονισμού 

522 kHz – 1611 kHz

Γενικά

Τροφοδοσία AC 230 V, 50 Hz 

Κατανάλωση ισχύος 430 W  
(Standby 0.1 W, CEC standby 0.5 W)

Κατανάλωση ισχύος  
Χωρίς-Ήχο

29 W (ECO on), 39 W (ECO off)

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 434 x 151 x 339 mm

Βάρος 8.5 κιλά

Τεχνικές πληροφορίες

Αριθμός τελικών 
ενισχυτών

7 (Front L/R, Center, Surround L/R,  
Surround Back L/R ή Height)

Ισχύς εξόδου 145 watts ανά κανάλι 
(6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1ch οδηγούμενο)

120 watts ανά κανάλι
(6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%, 2ch 
οδηγούμενα)

80 watts ανά κανάλι (8 ohms,  
20 Hz - 20 kHz, THD 0.08%, 2ch 
οδηγούμενα)

Σύνθετη αντίσταση ηχείων 4 - 16 ohms

Τμήμα προενισχυτή

Ευαισθησία/σύνθετη 
αντίσταση εισόδου

200 mV / 47 kohms

Απόκριση συχνότητας 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB 
(DIRECT mode)

Θύρες

IN (ΕΙΣΟΔΟΣ) HDMI (Εμπρός 1) x 6

Composite (video) x 2

Analogue Audio x 2

Digital Optical x 2

USB (εμπρός) x 1

OUT (ΕΞΟΔΟΣ) HDMI Monitor x 1

Composite Monitor x 1

Audio Preout (SW) 0.2 ch

Phones (Ακουστικά) x 1

ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ethernet x 1

Θύρα Μικροφώνου x 1

Κεραία FM Tuner x 1

Κεραία AM Tuner x 1

EAN AVRX1400HBKE2 4951035060414 Μαύρος

UK AVRX1400HBKE2GB 4951035060667 Μαύρος

ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Πύργου 14
16675 Γλυφάδα, Αθήνα
Τ: 210 9601071
F: 210 9601072
www.kinotechniki.gr
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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 Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision 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      * Διαθέσιμος μόνο σε Μαύρο χρώμα

Ισχυρός Διακριτός Ενισχυτής 7-καναλιών
Διαθέτοντας υψηλού-ρεύματος διακριτές διατάξεις εξόδου ισχύος σε 
όλα τα κανάλια, ο AVR-X1400H παρέχει υψηλή ισχύ, 145 watts ανά 
κανάλι το μέγιστο. Υπάρχει, επίσης, Auto Eco mode που ρυθμίζει τη 
μέγιστη διαθέσιμη ισχύ ανάλογα με τη στάθμη της έντασης του ήχου, 
καθώς και ένα επί-της-οθόνης Eco meter, που σας επιτρέπει να δείτε 
τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος σε πραγματικό χρόνο. Για συμ-
βατότητα με την ευρύτερη δυνατή γκάμα ηχείων, ο AVR-X1400H είναι 
εξοπλισμένος με δυνατότητα οδήγησης χαμηλής σύνθετης αντίστασης, 
που παρέχει λειτουργική σταθερότητα με ηχεία των 4 ohm. 

HEOS ασύρματο multi-room music streaming, ελεγχόμενο από την 
δωρεάν HEOS app
Η HEOS τεχνολογία επιτρέπει στον AVR-X1400H να καταστεί τμήμα 
του HEOS ασύρματου multi-room συστήματος, επιτρέποντάς σας να 
απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική οποτεδήποτε και οπουδήποτε 
μέσα στο σπίτι σας. Κάντε κοινή χρήση μουσικής αποθηκευμένης στο 
οικιακό σας δίκτυο, Διαδικτυακού ραδιοφώνου ή υπηρεσιών streaming 
με HEOS ασύρματα ηχεία ή ακόμα άλλων ραδιοενισχυτών με δυνατότη-
τα HEOS μέσα στο σπίτι. Κι όλα αυτά ελέγχονται από την δωρεάν HEOS 
app, εγκατεστημένη σε όσα θέλετε smartphones και tablets! Η app 
παρέχει άμεσο έλεγχο multi-room ήχου, που σημαίνει ότι μπορείτε να 
δώσετε εντολές μουσικής σε κάθε δωμάτιο από οποιαδήποτε συσκευή: 
παίξτε διαφορετική μουσική από διαφορετικές πηγές σε κάθε δωμάτιο, 
ομαδοποιήστε μερικά δωμάτια μαζί και παίξτε το ίδιο τραγούδι, τέλεια 
συγχρονισμένο, σε λειτουργία party! Μάθετε περισσότερα σχετικά με 
την πλήρη σειρά HEOS εδώ: http://www.heosbydenon.com.

Ευρεία γκάμα μουσικών υπηρεσιών streaming
Η HEOS app διασφαλίζει ότι πολλές υπηρεσίες streaming γίνονται 
του χεριού σας, έτοιμες προς αναπαραγωγή στον AVR ή οποιεσδήποτε 
συσκευές στο HEOS δίκτυό σας! Απολαύστε μουσική από το Spotify, 
Deezer, TuneIn Internet radio, Sound Cloud, Tidal ή Napster (*), ή χρη-
σιμοποιήστε την HEOS app για streaming τραγουδιών ή ολόκληρων 
άλμπουμ από το τηλέφωνό σας, USB stick ή υπολογιστές και οδηγούς 
NAS στο δίκτυό σας. Ο,τιδήποτε θέλετε να ακούσετε, αποκτήστε πρό-
σβαση σε αυτό με την HEOS app, και προχωρήστε στα αγαπημένα και 
τις playlist.

(*) Η διαθεσιμότητα ποικίλει ανάλογα με την περιοχή. Ενδέχεται να απαιτείται συν-

δρομή.

Dolby Atmos & DTS:X
Νιώστε κάθε διάσταση με το Dolby Atmos. Το Dolby Atmos σας θέτει 
στο επίκεντρο των εξελίξεων με κινούμενο ήχο που ρέει γύρω σας με 
συναρπαστικό ρεαλισμό. Απολαύστε ένα surround σύστημα ηχείων 
5.1-καναλιών και 2 επιπρόσθετα πάνω ηχεία ή 2 Dolby Atmos πιστο-
ποιημένα ηχεία για την απόλυτη εμπειρία home theater, συμπεριλαμ-
βανομένου Dolby Surround upmixer για παλαιό περιεχόμενο. 

Ο καθηλωτικός DTS:X™ ήχος τοποθετεί τον ήχο στο χώρο εκεί που φυ-
σιολογικά θα έπρεπε να βρίσκεται, δημιουργώντας μία ζωντανή, πολ-
λαπλών-διαστάσεων ηχητική εμπειρία στο σπίτι. Η βελτιωμένη αίσθηση 
και ο αναβαθμισμένος ρεαλισμός σας οδηγούν στον κόσμο των αγαπη-
μένων σας ταινιών. Η συμπεριλαμβανόμενη διάταξη χαρτογράφησης 
χώρου, το DTS Neural:X™, προσδίδει στη συλλογή ταινιών, παιχνιδιών 
και μουσικής μια νέα πνοή! Το DTS:X φέρνει τον κινηματογράφο στο 
σπίτι.

Προηγμένο HDMI Video Τμήμα
Διαθέτοντας 6 εισόδους HDMI, συμπεριλαμβανομένης 1 βολικά τοποθε-
τημένης στο μπροστινό πάνελ, ο AVR-X1400H διαθέτει προηγμένο τμή-
μα video που διαθέτει ό,τι χρειάζεστε για την απόλυτη εμπειρία home 
cinema: Full 4K Ultra HD, HDCP 2.2, HDR (High Dymanic Range), 
BT.2020, Wide Color Gamut και 4:4:4 Pure Color sub-sampling. Είναι 
ακόμα προετοιμασμένος για Dolby Vision και HLG (Hybrid Log Gamma, 
μέσω μελλοντικής ενημέρωσης του firmware). Το Dolby Vision μετα-
μορφώνει την εμπειρία παρακολούθησης με εκπληκτική φωτεινότητα, 
contrast και χρώμα.

High Resolution Audio / Μπροστινή Θύρα USB
Απολαύστε τέλεια ηχητική πιστότητα με τα αγαπημένα σας υψηλής-α-
νάλυσης ηχητικά κομμάτια. Ο AVR-X1400H διαθέτει αποκωδικοποίηση 
υψηλής-ανάλυσης ήχου με πολλούς τύπους αρχείων χωρίς απώλειες, 
συμπεριλαμβανομένων των ALAC, FLAC και WAV μέχρι 24-bit/196-kHz 
μαζί με συμβατότητα για 2.8/5.6-MHz DSD αρχεία (DSD είναι το φορμά 
κωδικοποίησης ήχου του SACD). Παίξτε τα από μνήμες μέσω της θύρας 
USB του μπροστινού πάνελ ή από δικτυακές πηγές. Ο AVR-X1400H 
μπορεί, επίσης, να αναπαράγει τύπους αρχείων με απώλειες, όπως 
MP3 και WMA.

Ενσωματωμένο Bluetooth, Wi-Fi & AirPlay
Διαθέτοντας ασύρματη συνδεσιμότητα Bluetooth και διπλής-μπάντας 
Wi-Fi, ο AVR-X1400H είναι εξοπλισμένος με προηγμένο σύστημα RF 
πομποδέκτη δύο διαφορετικών κεραιών για δυναμικό και αλάνθαστο 
streaming, ακόμα και σε περιβάλλον με κίνηση. Συνδεδεμένος στο 
Internet μέσω του οικιακού σας Wi-Fi δικτύου (ή με καλωδιακή σύνδε-
ση μέσω της Ethernet LAN θύρας RJ-45), σας επιτρέπει να απολαύσετε 
όλες τις μουσικές επιλογές που προσφέρει η τεχνολογία HEOS, συμπε-
ριλαμβανομένων χιλιάδων διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών ανά 
τον κόσμο.

Με το AirPlay, μπορείτε να απολαύσετε ακρόαση των αγαπημένων σας 
κομματιών ασύρματα από την αγαπημένη σας iOS συσκευή, συμπερι-
λαμβανομένων των iPod touch, iPhone και iPad.

Διόρθωση Δωματίου της Audyssey
Κάθε δωμάτιο ακρόασης έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ακουστι-
κά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, εξοπλίσαμε τον AVR-X1400H με το 
προηγμένο Audyssey MultEQ αυτόματο σύστημα διόρθωσης ακουστι-
κής δωματίου. Με το παρεχόμενο μικρόφωνο μετρήσεων και τη βάση 
μικροφώνου, το Audyssey MultEQ κάνει μετρήσεις για όλα τα ηχεία του 
συστήματος home cinema κατά τη ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένου 
του subwoofer, και κατόπιν δημιουργεί πολλά υψηλής ακρίβειας DSP 
φίλτρα ακουστικής διόρθωσης, που μαζί παρέχουν την ομαλότερη και 
φυσικότερη τονική ισορροπία, ανεξάρτητα από την μάρκα ή το μοντέλο 
των ηχείων. Το Audyssey Dynamic Volume εξομαλύνει ενοχλητικές 
διακυμάνσεις του ήχου (όπως στις τηλεοπτικές διαφημίσεις), επιτρέ-
ποντάς σας να ακούσετε σε χαμηλότερες στάθμες ήχου και, παρ’ όλα 
αυτά, να απολαμβάνετε καθαρούς διαλόγους, μουσική και ηχητικά εφέ. 
Το Audyssey Dynamic EQ παρέχει τονική προσαρμογή ακριβείας για 
καθαρότητα πλήρους φάσματος σε οποιαδήποτε στάθμη ακρόασης.

Audyssey MultEQ Editor App
Με αυτή τη βολική εφαρμογή, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δύναμη του 
Audyssey MultEQ για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο του τρόπου που ακού-
γεται το δικό σας σύστημα home cinema. Μπορείτε να κάνετε ένα βήμα 
παραπάνω, να δείτε και να κάνετε ρυθμίσεις για λεπτομερή συντονισμό, να 
εξατομικεύσετε τον ήχο ακριβέστερα για τα συγκεκριμένα προβλήματα του 
δωματίου σας και να προσαρμόσετε τον ήχο στις προσωπικές σας προτιμή-
σεις. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη προς αγορά από το AppStore της Apple, 
το Google Play ή το appstore της Amazon. 

Εύκολος Στη Ρύθμιση, Εύκολος Στη Χρήση
Για μέγιστη ευκολία ρύθμισης, ο AVR διαθέτει μία οριζόντια γραμμή 
χρωματικά-κωδικοποιημένων κορυφαίων υποδοχών ηχείων και 
διατίθεται με ένα σετ χρωματικά-κωδικοποιημένων πινακίδων κα-
λωδίων ηχείων, που βοηθούν στη διασφάλιση σωστής σύνδεσης των 
καλωδίων των ηχείων από την πρώτη φορά. Με τον αποκλειστικό μας 
Setup Assistant μαζί με το Quick Start Guide, μπορείτε να συνδέσετε 
και να διαμορφώσετε το οικιακό σας σύστημα home cinema γρήγορα 
και εύκολα. Ο Setup Assistant διαθέτει ευκρινή γραφικά και κείμενο 
επί-της-οθόνης, που σας καθοδηγούν γρήγορα και εύκολα στη διαδι-
κασία ρύθμισης, βελτιστοποιώντας κρίσιμες ρυθμίσεις του συστήματος 
για την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου. 


