
HEOS 5 Ten dyskretny i elegancki głośnik odtwarza wyjątkowo 
szczegółowy, szeroki zakres dźwięku w jakości HiFi. 
Idealny do średnich i dużych pomieszczeń, takich jak 
jadalnie, większe sypialnie i biura oraz mniejsze salony.

GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY: 
POŁĄCZENIE ELEGANCJI I WYDAJNOŚCI.

TM
BEZPRZEWODOWY SYSTEM
MUZYCZNY MULTI-ROOM



DANE TECHNICZNE

SYSTEM AUDIO
Wzmacniacz: Cztery wzmacniacze cyfrowe klasy D

Głośniki: System czterogłośnikowy, dwa głośniki 
wysokotonowe, dwa drivery średniotonowe plus jedna 
pasywna membrana. Każdy z 4 driverów zasilany 
dedykowanym wzmacniaczem klasy D

ŹRÓDŁA MUZYKI
Obsługiwane serwisy muzyczne: 
Spotify, Deezer, TuneIn i Napster oraz 
wiele innych dostępnych już niebawem*

Muzyka gromadzona na komórce/ 
tablecie: Muzyka z iTunes gromadzona 
lokalnie na Twoim urządzeniu iOS lub 
pliki muzyczne na urządzeniu Android

Urządzenia NAS (Network Attached 
Storage): odtwarzaj z domowej sieci: 
podległej DLNA 

NETWORKING
Łączność bezprzewodowa: Pracuje ze standardowymi 
sieciami 802.11a/b/g/n na częstotliwościach  
2.4GHz i 5GHz.

Łączność kablowa: Pojedyncze łącze RJ-45  
do połączenia z siecią Ethernet

Zasilanie: AC 100-240V,  
AC 50-60Hz, auto-przełączanie

Waga: 6.6 lbs., 3.0 kg

Temperatura pracy:   
41°F to 95°F (5°C to 35°C)

Zawartość zestawu:  
  • Głośnik HEOS 5
  • Zabel zasilający
  • Kabel audio 3.5mm
  • Kabel Ethernet
  • Instrukcja

Przyciski i wskaźniki:  
• pogłaśnianie/ściszanie
• wyciszenie
• wskaźnik LED wyciszenia
• wielokolorowy wskaźnik statusu LED 
• przycisk łączenia z siecią (z tyłu)
• Przycisk reset (z tyłu)

Wymiary (Wys. x Sz. x Gł.): 8.2 x 11.6 
x 6.5 (in) / 209 x 294 x 166 (mm)

Kolor wykończenia: Czarny

HEOSbyDenon.com

KLUCZOWE FUNKCJE:

• Gładki i elegancki głośnik wydobywający 
niesamowity dźwięk w jakości HiFi.

• Świetny dźwięk ze stosunkowo 
kompaktowej obudowy

• Uchwyt głośnika umożliwia Ci 
przenoszenie go, gdzie tylko chcesz 

HEOS 5 odtwarza absolutnie niesamowity 
dźwięk ze stylowej, kompaktowej obudowy. 
Korzystaj ze strumieniowania muzyki z chmury 
lub z plików lokalnych korzystając z intuicyjnej 
aplikacji HEOS przeznaczonej dla iOS i 
Android.

Ten elegancki głośnik posiada cztery cyfrowe 
wzmacniacze Klasy D oraz cztery precyzyjne 
drivery wraz z pasywną membraną. Dźwięk 
jest zoptymalizowany poprzez zestaw 
precyzyjnych algorytmów do przetwarzania 
dźwięku, które powstały w topowych studiach 
nagraniowych.

• Darmowa aplikacja HEOS
• Strumieniuj ze swoich ulubionych serwisów 

muzycznych, takich jak Spotify, Deezer, Tunein 
czy Napster

• Strumieniuj muzykę gromadzoną lokalnie na 
swoim smartfonie czy tablecie obsługującym 
system iOS i Android

• Wejście USB oraz 3,5-milimietrowe 
analogowe wejście aux umożliwia całkowicie 
zsynchronizowane odtwarzanie muzyki z tych 
źródeł przez jeden lub wiele głośników HEOS

• Strumieniuj muzykę z urządzeń z Twojej 
domowej sieci, takich jak dysk NAS lub z 
komputera PC i MAC 

• Wbudowana dwupasmowa bezprzewodowa 
sieć „N” łączy się ze standardowymi sieciami 
domowymi

• Wejście Ethernet zapewnia łączność kablową
• Uchwyt do przenoszenia jeszcze bardziej 

poprawia mobilność głośnika

KEY FEATURES:

HEOS by
Denon

Pamięć USB: Podłączona do HEOS 5 
lub innego głośnika HEOS

Wejście Aux: Źródło analogowe 
podłączone do HEOS 5 lub innego 
głośnika HEOS

Pobrana muzyka: Pobrane pliki  
z dowolnego serwisu nie posiadające 
DRM.**

Obsługiwane internetowe stacje 
radiowe: Strumieniowanie plików MP3, 
WMA (poprzez serwis TuneIn)

Obsługiwane formaty okładek 
albumów: JPG, PNG, BMP i GIF

Obsługiwane formaty audio: MP3 i WMA (w tym 
zakupionych i ściągniętych Windows Media), AAC 
(MPEG4), (bezstratne) pliki FLAC, oraz pliki WAV. 
Obsługa dla częstotliwości próbkowania dźwięku 
32kHz , 44.1kHz i 48kHz.  

OGÓLNE

*Dostępność serwisu zależna od regionu.
**W zależności od obsługi formatu audio

Uwaga: Zastrzegamy sobie zmianę specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na nieustanną poprawę naszych produktów.

POKOJE: Nazwij dany głośnik HEOS 
w zależności od pokoju, w którym 
się znajduje. Grupuj ze sobą pokoje, 
aby odtwarzać tę samą muzykę w 
trybie imprezowym. Rozdziel pokoje, 
jeżeli chcesz odtwarzać różne 
utwory w różnych pokojach.

TERAZ ODTWARZANE: Miej kontrolę 
nad tym, co jest odtwarzane w danym 
pokoju, pokaż  okładki i sprawdź, 
co czeka w kolejce do odtwarzania. 
Twórz i zapisuj listy odtwarzania.

*Dostępność serwisów muzycznych różni się co do regionu. Nie wszystkie serwisy będą dostępne w czasie zakupu. Niektóre serwisy mogą być dodane a niektóre 
mogą zostać zlikwidowane od czasu do czasu w zależności od decyzji dostawców usług muzycznych. Odwiedź stronę www.HEOSbyDenon.com, aby zobaczyć 
najnowsze powiadomienia i szczegóły.

Odwiedź HEOSbyDenon.com, aby sprawdzić dostępność 
najnowszych serwisów w Twoim państwie.

APLIKACJA HEOS
PRZEJRZYSTY I INTUICYJNY INTERFEJS

Strumieniuj ze swoich ulubionych serwisów 
muzycznych lub słuchaj muzyki bezpośrednio 
z Twojego telefonu, tabletu lub dysku USB. 
Z HEOS masz wszystkie opcje, których 
potrzebujesz i dostęp do wielu serwisów 
muzycznych.


