
Premium 9.2 kanalų AV erdvinio garso imtuvas - stiprintuvas siūlo pažangiausią 3D garso rinkinį su “Dolby Atmos”, “DTS: X” ir 
integruotu “Auro-3D”, be to, neprilygstamos muzikos atkūrimo galimybės su HEOS technologija.

www.denon.lt

PASAULINĖS KLASĖS NAMŲ KINO PRAMOGOS

PAGRINDINĖS SAVYBĖS JŪSŲ GALIMYBĖS

9.2 kanalų AV imtuvas - stiprintuvas, turintis 200W galią vienam kanalui ir galintis valdyti 11 kanalų. 9 galingi stiprintuvai sukurti taip, kad skambesys būtų dinamiškas ir lengvai kalibruojamas 3D 
garsui esant didesniam kambariui.

Integruotas "WiFi" įrenginys su 2,4 GHz / 5 GHz skirtingu bangų palaikymu; įmontuota 
"Bluetooth" funkcija

Puikus tinklo ryšys, esant prijungtų daugybei prietaisų.

4K/60 Hz perdavimas, Dolby Vision, HDR, HLG, eARC, HLG, BT.2020 Naujausio HDMI standarto suderinamumas 

8 HDMI įvestys (įsk. 1 priekyje) su pilnu HDCP 2.2 palaikymu ir 3 HDMI išvestys Daug įvesčių skaitmeniniams įrenginiams; skirtingi video kanalai skirtingoms patalpoms

Išplėstinis vaizdo apdorojimas su analogine HDMI konversija ir pilno 4K mastelio keitimo funkcija "Full HD" ir net "Ultra HD" vaizdo įrašų kokybė iš esamų DVD ar analoginių šaltinių

Dolby Atmos ir "DTS: X" (iki 7.1.4 su papildomu 2-jų kanalų stiprintuvu);  įmontuota "Auro-3D" Unikalios 3D garso parinktys su papildomai efektais.

Amazon Alexa balso valdymo galimybė Patogus valdymas AVR-X4500H ir internetinės muzikos platformos

Integruota HEOS bevielė multi-room garso technologija Mėgaukitės savo muzika savo namuose su papildomais HEOS produktais

AirPlay 2, Bluetooth, internetinis radijas, Spotify Connect, Tidal, Deezer, tinklinis muzikos 
transliavimas, Amazon muzika.

Prieiga prie beveik neribotų internetinių muzikos šaltinių

Aukštos raiškos garso formatai: WAV, FLAC, ALAC and DSD (2.8/5.6MHz) palaikymas Didelės raiškos garso transliacija HiFi entuziastams

Audyssey MultEQ XT32 kolonėlių kalibracija, Dynamic Volume ir Dynamic EQ, LFC, žemų 
dažnių kolonėlės reguliavimas.

Pristatomas maksimalus suderinamumas Jūsų individualiam kambariui, įskaitant žemų 
dažnių kolonėlę.

Pažangios "Multi-Room" valdymo galimybės, 11.2 kanalų ir pre-out išvestis; RS232 valdymas Garsas ir vaizdas skirtingose patalpose

PRODUCT INFORMATION

9X 200W AV ERDVINIO GARSO IMTUVAS - STIPRINTUVAS AVR-X4500H 
SU HEOS, AIRPLAY 2 IR ALEXAAVR-X4500H



S/N reitingas 100 dB (IHF-A svertinis, DIRECT režimas)

FM sekcija

Dažnių pasirinkimas 87.5 - 108 MHz

AM sekcija

Dažnių pasirinkimas 522 kHz – 1611 kHz

Pagrindiniai duomenys

Galios matinimas AC 230 V, 50 Hz 

Energijos sąnaudos 710 W  
(Standby 0.1 W, CEC standby 0.5 W)

Energijos sąnaudos be 
garso

55 W (ECO on), 85 W (ECO off)

Išmatavimai (W x H x D) 434 x 167 x 389 mm

Svoris 13.5 kg

Techninė informacija

Stiprintuvų skaičius “9 (Priekis K/D, centrinė, erdvinės K/D, 
erdvinės užnugario K/D, aukščio 1 
(priekinė aukščio/aukščio kolonėlės 2) 
K/D)”

Galios išvestys 200 W kanalui (prie 6 omų, 1 kHz, 
iškraipymas iki 1%)

165 W kanalui (prie 6 omų, 1 kHz, 
iškraipymas iki 0.7%)

125 W kanalui (prie 8 omų 20 Hz - 20 
kHz, iškraipymas iki 0.08%)

Kolonėlių varža 4 - 16 omų

Pradinis stiprintuvas

Įvesties jautrumas/varža 200 mV / 47 kilo omai

Dažnių diapazonas “10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB 
(DIRECT rėžimas)”

Jungtys

ĮVESTYS HDMI (priekyje 1) x 8

Komponentas (video) x 2

Kompozicinis (vaizdo) (priekinis 1) x 4

Phono x 1

Analoginės garso įvestys x 5

Skaitmeninis optinis / koaksialinis x 2 / x 2

USB (priekinė) x 1

IŠVESTYS HDMI Monitor / Zona 2 x 2 / x 1

Komponentinė x 1

Composite Monitor x 1

“Audio Preout” (SW) 11,2 kanalams 11.2 ch

Zona 2/3 zona Pre-out 2.0 ch

Patefono įvestis x 1

PRIEDAI Kitos Ethernet x 1

Mikrofono prievadas x 1

FM imtuvo antena x 1

AM imtuvo antena x 1

RS232 / 12 V trigger x 1 / x 1

EAN AVRX4500HBKE2 4951035065914 Juoda

AVRX4500HSPE2 4951035065921 Sidabrinė

UK AVRX4500HBKE2GB 4951035066423 Juoda

AVRX4500HSPE2GB 4951035066430 Sidabrinė
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Galingas 9 kanalų stiprintuvas su ECO - taupymo režimu.
“AVR-X4500H tur i  sudėt ingą gal ios st ipr intuvo sekci ją 
su visais 9 kanalais sukonfigūruotas identiškai. Darbą atlieka 
aukštos galios galios tranzistoriai. Kiekvienas kanalas turi po  200 
vatų galios ir visi kanalai gali saugiai perduoti sustiprintą signalą 
žemesnės varžos kolonėlėms ( iki 4 omų). Taip pat yra “”Auto 
Eco”” režimas kuris reguliuoja didžiausią turimą galingumą pagal 
garsą, kurį galima matyti televizoriaus ekrane. Šios funkcijos dėka 
galite matyti energijos suvartojimą ir sutaupymą realiu laiku.”

Pažangus garso apdorojimas
Optimaliam tikslumui ir plačiausiam dinaminiam diapazonui su 
mažiausiu iškraipymu, AVR-X4500H turi pažangiąsias standartinės 
klasės 32 bitų AKM AK4458VN skaitmeninio signalo keitiklius 
visuose kanaluose. Tai užtikrina, kad galutinis garsas būtų kuo 
geresnis.

Unikalios „Denon Audio“ technologijos
AL32  daugiakanalis apdorojimas suteikia didelės raiškos skaitmeni-
nį garsą  ir tikslumą visiems  kanalams, kad būtų pristatomas natū-
ralus ir švarus garsas. Įrašai, kurie įrašyti daugiakanaliu rėžimu tokie 
kaip, „Blu-ray“, kurie  įrašyti žemu dažniu turi poveikį žemų dažnių 
kolonėlei (LFE) ko pasekoje signalas nebūna sinchronizuojamas ir 
atsiranda vėlavimas. Bass Sync technologija ištaiso tokį žemų dažnių 
vėlavimą, kad galėtumėte mėgautis tobula garso kokybe.

 
Mėgaukitės puikiu garso įrašu
AVR-X4500H turi didelės skiriamosios gebos garso iššifravimą 
daugelis aukštos kokybės failų tipų, įskaitant ALAC, FLAC ir WAV iki 
24 bitų / 196 kHz dažnių juostoje, taip pat DSD failų 2,8 / 5,6 MHz 
suderinamumas (DSD yra SACD garso kodavimo formatas).

Išbandykite nuostabias HEOS galimybes
Mėgaukitės savo mėgstama muzika visur savo namuose. Integruota 
HEOS technologija leis Jums mėgautis savo mėgstamiausia muzika 
bevieliu būdu bet betkuriame kambaryje namuose. Paleiskite tą 
pačią dainą kiekviename kambaryje arba pasirinkite skirtingas 
dainas kiekvienam sujungtam kambariui - pasirinkimas yra Jūsų 
rankose. Heos sistema taip pat veikia kartu su Amazon Alexa. Tai 
užtikrina patogų valdymą balsu bei neįtikėtinai kokybišką garsą 
Jūsų namų aplinkoje. Mėgaukitės internetiniu viso pasaulio radiju 
naudojant TuneIn. Taip pat visa mėgstama muzika Spotify Connect, 
Tidal, Napster bei Deezer platformose. Sužinok daugiau apie Heos:  
www. heosbydenon.com

„Amazon Alexa“ balso valdymas
Valdykite savąjį AVR laisvai su  „Amazon Alexa“ balso valdymu. 
Nustatykite garsumą, pereikite prie kito takelio, perjunkite skir-
tingų medijos leistuvo įėjimus ir dar daugiau. Atsisiųskite HEOS 
programą, kad galėtumėte valdyti AVR-4500H namų kino imtuvą - 
stiprintuvą.

Bevielis muzikos transliavimas
AVR-X4500H turi pažangią dvigubos antenos sistemą kuri atsa-
kinga už  subalansuotą muzikos srautą, kuriame yra „Bluetooth“ ir 
„Wi-Fi“ ryšiai bei naujasis „Apple AirPlay 2“ Apple prietaisams. Su 
„Denon AVR“ programėle galite valdyti imtuvo veikimą. Su „HEOS“ 
programėle galite lengvai kontroliuoti savo muziką visuose kamba-
riuose.

„Dolby Atmos“ / DTS: X / AURO-3D visos garso dekodavimo 
galimybės
Mėgaukitės pačiomis naujausiomis garso dekodavimo galimybė-
mis: „Dolby Atmos“, „DTS: X“ ir „Auro-3D“. Vienas svarbiausių 
dalykų, kad  9 kanalų stiprintuvas leidžia nustatyti 7.1.2 arba 5.1.4  
konfigūracijas bei išgirsti tikrąjį 3D garsą be papildomų stiprintuvų.

Pasiruošęs namų kino ateičiai
AVR-X4500H turi pažangią vaizdo apdorojimo sistemą su naujau-
sias HDMI ir HDCP 2.2 ir turi galimybę atkurti vaizdą geriausia 4K 
Ultra HD kokybe. Didelio dinaminio diapazono (HDR), „Dolby Visi-
on“suderinamumas, „Hybrid Log Gamma“ (HLG) ir „eARC“ (pato-
bulintas grįžtamasis ryšys) taip pat yra. Taip pat galite mėgautis itin 
aukšta kokybe iš senų analoginių ir skaitmeninių šaltinių. Su trims  
HDMI išvestimis, jūs netgi galite prijungti televizorių ir projektorių 
skirtinguose kambariuose.

Garso kalibracija pagal jūsų kambarį
AVR-X4500H turi pažangiausią „Audyssey MultEQ“ XT32 kambario 
garso matavimo sistemą, įskaitant „Audyssey“ dinaminį tūrio 
matavimą , dinaminis diapazonų korektorius, LFC ir žemų dažnių 
kolonėlės korektorius. Prijungus prie imtuvo - stiprintuvo pateiktą 
mikrofoną, jis tiksliai analizuoja kiekvieną kolonėlę bei  jų bendrą 
skambesį. Su papildoma Audyssey MultEQ redaktoriaus programa 
(kurią galima įsigyti papildomai), galima reguliuoti kiekvieną kolo-
nėlę pagal jūsų poreikius

Išorinės kontrolės ir IP valdymo galimybės
„AVR-X4500H“ turi daugybę funkcijų tokių kaip patobulintos kon-
trolės galimybės ir suderinamumas su trečiąja šalimi ir individualūs 
integravimo sprendimai, įskaitant „Crestron Connected“. Tai apima 
operacijas per IP valdymą, naudojant laidinį LAN ryšį arba „Wi-
Fi“. Norint tiesiogiai prisijungti prie išorinės namų automatikos ir 
valdymo įrangos, taip pat įrengtas RS-232C nuoseklusis prievadas. 
Norint supaprastinti integruotus valdymo nustatymus, AVR-X4500H 
turi IR (infraraudonųjų spindulių) nuotolinio valdymo įvestis galiniame 
skydelyje, leidžiančias nuotoliniu būdu valdyti stiprintuvą su kitais 
jūsų namų kino komponentais. SRM - Smart Remote Management 
funkcija leidžia prisijungti per ihiji arba „Domotz“ sistemas ir valdyti 
prietaisą per atstumą.

100+ metų patirtis
Denon kompanija įkurta 1910 metais turi ilgą patirtį garso įrangos 
gamyboje - nuo Japonijoje pirmojo stirpintuvo iki pasaulyje pirmo 
CD - Denon investicija į garso įrangos gamybą ir plėtra užtikrina, kad 
turėsite moderniausia ir aukščiausios kokybės įrangą.

“Bluetooth®” žodinis ženklas ir logotipai yra “Bluetooth SIG, Inc.” įregistruoti prekių ženklai, o “D & M Holdings Inc.” tokių ženklų naudojimas yra licencijuotas. 
“Dolby”, “Dolby Atmos” ir “double-D” simboliai yra “Dolby Laboratories” prekių ženklai. • DTS, simbolis, DTS kartu su simboliu, DTS: X ir DTS: X logotipas 
yra registruotieji prekių ženklai arba “DTS, Inc.” prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. • “Spotify” programinei įrangai taikomos 
trečiųjų šalių licencijos, kurios randamos čia: www.spotify.com/connect/third-party-licenses • Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų 
prekės ženklai.

“Denon” yra “D & M Holdings, Inc.” prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.

* Visos specifikacijos gali būti keičiamos      * Galima tik juoda spalva

www.denon.lt


