
PRODUCTINFORMATIE

AVR-4520
GEÏNTEGREERDE 9-KANAALS 

NETWERKRECEIVER

Het nieuwe paradepaardje van de Denon AVR-lijn beschikt over 

een 190 W x 9-kanaals eindversterker en een 11.2-kanaals verwer-

kingsfunctie met DSX en dts NeoX. Alle netwerkmogelijkheden, 

waaronder een hub met 4 poorten, bieden onbeperkt toegang tot 

oneindig veel digitale content. De DLNA 5.1-gecertificeerde 

receiver  biedt ondersteuning voor zowel AirPlay als Spotify.  

De mogelijkheid tot 4K-videoprocessing en de drie HDMI-uitgan-

gen liggen in het verlengde van de hoogwaardige I/P-scaling. De 

unieke Denon Link HD-functie staat garant voor het ultieme plezier 

in entertainment en werkt in combinatie met AL32 Processing  

Multi Channel en DDSC-HD32 voor een hogere resolutie tijdens 

het afspelen van audio. De nieuwe Denon Link HD digitale over-

dracht (in combinatie met DBT-3313UD) verbetert de geluidskwa-

liteit enorm doordat jitter tot een minimum beperkt wordt. Dit alles 

bij elkaar zorgt voor de meest uitgebreide AVR-ervaring die Denon 

te bieden heeft. Alles wordt veilig beschermd door een mooi ont-

worpen stevig aluminium frontpaneel met een klepje waarachter 

extra connectoren en bedieningsknoppen schuilgaan.

AV-RECEIVER MET NETWERKMOGELIJKHEDEN  
MET 9x 190 W, AUDySSEy MULTEQ XT32, 4K-VIDEO, 
NETWERKHUb EN DRIE HDMI-UITGANGEN

www.denon-hifi.nl



EAN AVR4520BKE2 4582116368671 Zilver

AVR452SPKE2 4582116368701 Zwart

AVR4520BKE2 (GB) 4582116368671 Zilver

AVR452SPKE2 (GB) 4582116368701 Zwart

Volledig discreet, identieke kwaliteit en identiek vermogen 
voor alle 9 kanalen (190 W x 9 kanalen)
Om het originele surroundgeluid getrouw weer te geven, is elk 
van de 9 kanalen van de AVR-4520 uitgerust met dezelfde eind-
versterker met identiek vermogen. Deze eindversterkers maken 
bovendien gebruik van discrete schakelingen die geconfigureerd 
zijn met streng geselecteerde onderdelen die een hoge geluids-
kwaliteit leveren. Het surroundgeluid tijdens het afspelen is daar-
door van een onvoorstelbaar hoge kwaliteit. De signaalwegen 
zijn zo kort mogelijk gehouden om de ruis in de audioschakelin-
gen tot een minimum te beperken.

Audyssey MultEQ XT32
Dit is de meest nauwkeurige ruimtecorrectieoplossing met meer 
dan tienduizend afzonderlijke controlepunten, waardoor kleinere 
details van de problemen in de ruimte kunnen worden ondervan-
gen en gecorrigeerd. De ultrahoge resolutiefilters worden toe-
gepast op alle kanalen, inclusief de subwoofers, met als meest 
duidelijke voordeel dat ze hoorbaar zijn in de lage frequenties 
waar correctie het meest nodig is.

AL32 Processing Multi Channel  
De veelgeprezen AL32 Processing Multi Channel verbetert de 
getrouwe weergave van 2-kanaals en meerkanaals bronnen 
door verfijnde DSP-verwerkende algoritmen die de details bij 
een laag volume verbeteren en getrouwe weergave bevorderen 
met aangepaste filtertechnieken. AL32 Processing Multi Channel 
biedt tevens een groter dynamisch bereik en informatie over de 
ruimte, waardoor alle nuances met optimale helderheid en na-
tuurgetrouw worden weergegeven. Alles wordt verwerkt met een 
32-bits resolutie. 

Voorzien van een ingang voor de nieuw ontwikkelde  
Denon Link HD audio-overdrachttechnologie voor een  
jittervrije overdracht
Jitter wordt tijdens de overdracht succesvol uitgeschakeld door 
het aansluiten van zowel een HDMI-kabel en een speciale klok-
synchronisatiekabel op de ondersteunde Blue-ray-spelers om de 
klok tussen de AV-receiver en de speler volledig te synchronise-
ren. Denon Link HD wordt ondersteund door de DBT-3313UD.

Voorzien van een geavanceerd meerkanaals surroundgeluid, 
Audyssey DSX, Dolby Pro Logic IIz en DTS Neo:X
Dit apparaat ondersteunt Dolby Pro Logic IIz, waarmee het geluid 
boven de luisteraar wordt geprojecteerd, en Audyssey DSX, dat 
de ruimte vooraan vergroot, zodat je kunt genieten van surround-
geluid met de spreiding en diepte die waardig zijn voor displays 
met een hoge definitie en een groot scherm. DTS Neo:X biedt de 
meest flexibele oplossing voor 'upmixen' voor kwalitatief zeer 
hoogwaardige home theater-systemen.

Voorzien van 7 HDMI-ingangen en 2+1 HDMI-uitgangen die 
volledige ondersteuning bieden voor de volgende generatie 
4K-displays
Zeven systemen beschikbaar voor HDMI-invoer die 4K-video-
signalen ondersteunt. Een van deze systemen bevindt zich aan 
de voorzijde, zodat je eenvoudig kunt genieten van video-inhoud 
van filmcamcorders, gameconsoles en smartphones. De HDMI-
uitgang heeft een nieuwe aansluiting voor zone-uitvoer naast de 
2 systemen die gelijktijdig uitvoer kunnen verwerken, waarmee 
ingaande HDMI-videosignalen en -audiosignalen onafhankelijk in 
een subzone uitgevoerd kunnen worden.

Technische informatie

Eindversterker Voorversterker 

Voorkant L/R 190 W + 190 W Ingangsgevoeligheid/

(6 Ohm, 1 kHz, THD 0,7%) Invoerimpedantie 200 mV / 47 kOhm

150 W + 150 W Frequentierespons 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB 

(8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,05 %) (DIRECT-modus)

Midden 190 W S/N-verhouding 102 dB (IHF-A-gewogen, DIRECT-modus)

(6 Ohm, 1 kHz, THD 0,7%)

150 W FM-gedeelte

(8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,05 %) Afstemfrequentiebereik 87,5 - 108 MHz

Surround L/R 190 W + 190 W

(6 Ohm, 1 kHz, THD 0,7%) Algemeen

150 W + 150 W Voeding AC 230 V, 50 Hz 

(8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,08%) Energieverbruik 780 W (Stand-by 0,1 W, CEC stand-by 3 W)

Surround Back L/R 190 W + 190 W Afmetingen (B x H x D) 434 x 195 x 421 mm

(6 Ohm, 1 kHz, THD 0,7%) Gewicht 16,5 kg

150 W + 150 W

(8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,05 %)

Hoogte voorkant L/R 190 W + 190 W

(6 Ohm, 1 kHz, THD 0,7%)

150 W + 150 W

(8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,05 %)

Poorten

IN HDMI x 7

Component x 3

Composiet (video) (waaronder 1 voor) x 4

Analoge audio (waaronder 1 voor) x 8

7.1-kanaals externe ingang x 1

Digitaal optisch x 2

Digitaal coaxiaal x 2

Phono x 1

UIT HDMI-monitor x 2

HDMI Zone 4 x 1

Composiet monitor x 1

Component monitor x 1

Multiroom zones x 3

Audio Pre Uit 11.2-kanaals

Hoofdtelefoon x 1

OVERIGE Ethernet x 4

USB-poort x 2

Microfoonaansluiting x 1

Denon Link HD x 1

RS-232C x 1

FM-tunerantenne x 1

Afstandsbediening (in/uit) x 1 / x 1

Trigger uit x 2

Denon is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van D&M Holdings, Inc.

* Alle specificaties zijn mogelijk onderhevig aan verandering
* Leverbaar in zwart en Premium Zilver

NIEUWE KENMERKEN
•	 Ondersteuning voor 4K-video om te genieten van films met een 

4 keer hogere resolutie dan de huidige HD op grotere displays 
en schermen (upscaling, pass-through en transparante GUI)

•	 Verrijk je entertainmentwereld met de vele netwerkmoge-
lijkheden en -functies, zoals:
- AirPlay, DLNA 1.5-certificering, compatibiliteit met 
 Windows 7
- Internetradio, online services: Spotify - FLAC HD 
1 (192 kHz / 24-bits), afspelen van  
 audiobestanden met hoge resolutie
-  Afspeelfunctie zonder tussenruimte 1

-  Fotostreaming
-  flickr

•	 Ondersteuning voor nieuwe Denon Remote App om bediening 
via tablet/smartphone van Android & iOS te vereenvoudigen

•	 6+1 (voor) HDMI-ingangen met ondersteuning voor 3D, 
CEC en ARC

•	 2x HDMI-uitgangen die gelijktijdig werken plus onafhanke-
lijke HDMI-uitgang voor zone 4

•	 Phono-in
•	 Compatibiliteit met MHL-interface
•	 InstaPrevue

1 bij nieuwere firmware-update

SUPERMODERNE DENON-OPLOSSINGEN VOOR DE bESTE 
GELUIDSKWALITEIT
•	 Volledig discreet, identieke kwaliteit en identiek vermogen

voor alle 9 kanalen (190 W x 9 kanalen)
•	 Stabiele voeding voor hoge afspeelkwaliteit van geluid en beeld
•	 Dynamisch Discreet Surround Circuit, D.D.S.C – HD32 met 

AL32 Processing Multi Channel voor een enorm verbeterde
muziekluisterervaring

•	 Denon Link HD
•	 Hybride PLL jitter-reductie
•	 Audyssey DSX audioverwerking voor de ultieme 

surroundervaring
•	 Dolby TrueHD, dts HD Master Audio, DTS Neo:X en 

Dolby Pro Logic IIz
•	 Zo kort mogelijke signaalweg voor een zuiver audio-  

en videosignaal
•	 Hoogwaardige 192 kHz/32-bits D/A-converters voor alle 

kanalen
•	 Digitaal overgedragen afspeelfunctie voor iPod en iPhone 

(via USB) voor de beste geluidskwaliteit

GEbRUIKSGEMAK
•	 Installatie Assistent, voorziet in eenvoudig op te volgen 

instructies met grafische gebruikersinterface (waardevolle
GUI, 9 talen)

•	 Audyssey Dynamic Volume® voor real-time volumeregeling
•	 Audyssey DynamicEQ voor het ondervangen van problemen

met de surroundweergave bij lage volumeniveaus
•	 Audyssey MultEQ XT32 stelt de luidsprekers automatisch af 

op de luisteromgeving van de kamer en kenmerken van de 
luidsprekers

•	 Wordt geleverd met eenvoudige, gebruiksvriendelijke
afstandsbediening

•	 Denon Remote App voor iOS- en Android-apparaten
•	 Geheugen voor audiostanden corrigeert verschillende

signaalstanden voor elk aangesloten apparaat
•	 HDMI-signaaldoorvoer in stand-by
•	 Multiroom-Multisource voor 2, 3 en 4 zones (gevoed door 

Surround Back-versterker) inclusief HDMI-video-uitgang 
voor 4 zones

•	 Automatische stand-by en laag energieverbruik

Denon Europa
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
Nederland

www.denon.eu
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