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Denon rozszerza swoją linię Design Series o dwa nowe wzmacniacze oraz 
odtwarzacz CD oferując prawdziwe Hi-Fi dla współczesnego stylu życia.  
 

 
 
 
Eindhoven, 29.08.2017 – Denon, jeden z wiodących na świecie producentów wysokiej jakości 
produktów domowej rozrywki, rozszerza swoją linię produktową Design Series wprowadzając 
kolejne trzy produkty. PMA-60 jest wzmacniaczem zbudowanym w oparciu o znany już PMA-
50 i tym samym jest jego następcą. PMA-30 natomiast jest wzmacniaczem w bardziej 
przystępnej klasie cenowej. Trzecie z urządzeń, odtwarzacz CD DCD-100 został stworzony 
jako kompan dla sieciowego wzmacniacza audio DRA-100, znajdującego się na rynku już od 
dłuższego czasu. 
 
Łącząc w sobie słynną już jakość dźwięku marki Denon ze zgrabną i przyjazną dla wnętrz 
stylistyką, Denon Design Series dostarcza świetnej jakości dźwięk bez konieczności ich 
wypełniania konwencjonalnymi, dużymi komponentami Hi-Fi.  
 
Denon PMA-60 oraz PMA-30: wzmacniacze stworzone na nowo 
 
Denon wywołał niemałe zamieszanie wprowadzając 3 lata temu swoją nową linię Denon Design 
Series, która miała udowodnić, że komponentowy system audio może był piękny i niewielki, 
bez konieczności stosowania kompromisów dotyczących jakości dźwięku. Teraz redefiniuje i 
uszlachetnia gamę wzmacniaczy Design Series wprowadzając ewolucyjnie następcę PMA-50, 
nowy wzmacniacz PMA-60. Pojawił się również nowy członek tej rodziny, czyli PMA-30, który 
ma być bardziej przystępny cenowo, tym samym zwiększyć atrakcyjność oferty Denona wśród 
miłośników designu i dobrego brzmienia. 
 
PMA-60 jest w pełni cyfrowym wzmacniaczem dostarczającym 50W mocy na kanał, a 
wszystko dzięki najnowszej generacji technologii DDFA, oferującej znacznie większą 
efektywność przy mniejszych zakłóceniach. Przetwarzanie Advanced AL32 w połączeniu z 
precyzyjnym zegarem Master Clock Design odpowiadają za precyzyjne przetwarzanie i 
wierność sygnałów cyfrowych - nawet tych w najwyższej rozdzielczości 384kHz/32bit oraz 
DSD256/11.2MHz oferując tym samym jakość znacznie przewyższając to co oferuje CD. 
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PMA-30 jest urządzeniem znaczniej bardziej przystępnym cenowo, oferującym moc wyjściową 
2 x 40 W, jednak został pozbawiony możliwości podłączenia poprzez port USB B i posiada 
nieco prostsze systemy przetwarzania sygnałów cyfrowych. Oba modele mogą być używane 
zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej, a to dzięki wyświetlaczowi OLED który sam 
wykrywa swoje położenie odwracając stosownie wyświetlane wskazania. Każdy z nich posiada 
również wyjście subwoofera i wysokiej klasy pilot zdalnego sterowania. 
 
Denon DCD-1: wysokiej klasy transport CD dopasowany do DRA-100 
 
Denon stworzył transport DCD-50, aby był partnerem dla wzmacniacza PMA-50 i te same 
założenia towarzyszą nowym wzmacniaczom PMA-30 oraz PMA-60. Teraz jednak pojawił się 
również odtwarzacz DCD-100, który został stworzony jako kompan dla wzmacniacza 
sieciowego DRA-100. Wraz z koaksjalnym jak i bezpośrednim wyjściem cyfrowym pozwala 
również na połączenie z innymi wzmacniaczami. Tak jak DCD-50, oferuje system zdalnego 
sterowania pozwalający na kontrolowanie wszystkich komponentów z rodziny Design Series. 
Odtwarzacz CD jest typu slot-in i poza odtwarzaniem klasycznych płyt CD pozwala również na 
odczyt płyt z zapisem w formatach MP3 I WMA.  
 
 
Zdjęcia: 
DCD-100:  
http://dmedia.dmglobal.com/Task/DownLoadImage?ImagePath=e7991d8d-1ea0-492b-94a7-
f8edb8d9ea09%2F1.0%2F&Name=Images_DCD-100.zip 
 

 
 
 
PMA-60:  
http://dmedia.dmglobal.com/Task/DownLoadImage?ImagePath=e7991d8d-1ea0-492b-94a7-
f8edb8d9ea09%2F1.0%2F&Name=Images_PMA-60.zip 

 
 
PMA-30:  
http://dmedia.dmglobal.com/Task/DownLoadImage?ImagePath=e7991d8d-1ea0-492b-94a7-
f8edb8d9ea09%2F1.0%2F&Name=Images_PMA-30.zip 
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Dalszych informacji udziela: 
Marcin Pikułoński 
e-mail: marcin.pikulonski@horn.eu 
tel: (22) 331 55 55 
www.denon.pl 
 

O marce Denon: 
Od początku istnienia datowanego na 1910 rok, gdy firma była dostawcą profesjonalnego sprzętu do 
studia nagrań oraz emisyjnego, Denon stał się światowym liderem w produkcji najwyższej jakości 
urządzeń kina domowego, audio i oprogramowania. Denon jest rozpoznawany na całym świecie dzięki 
innowacyjnym i przełomowym produktom i cieszy się długą historią technicznych innowacji, wliczając w 
to stworzeniem i pierwszą komercjalizacją cyfrowego audio PCM. Denon jest własnością Sound United 
LLC. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.denon.pl . 
 
O marce Sound United 
Sound United jest działem firmy DEI Holdings, posiadającej rozbudowane portfolio nagradzanych 
produktów audio, która dostarcza urządzenia wiodących marek kina domowego oraz systemów audio do 
użytku domowego, dla klienta końcowego. 
Każda marka dostarcza szeroką gamę produktów audio, oferujących niestandardowy dźwięk wysokiej 
klasy, dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników, na rynki średniej wielkości.  W skład gamy 
produktowej wchodzą głośniki, soundbary, amplitunery AV, bezprzewodowe i multimedialne systemy 
muzyczne, głośniki Bluetooth®, wzmacniacze, gramofony i słuchawki. 
  
Grupę Sound United tworzą marki dobrze znane entuzjastom dobrego audio na całym świecie: Denon®, 
Marantz®, Polk Audio, Definitive Technology, Polk BOOM, HEOS® by Denon, oraz Boston Acoustics®. 
Każda z tych firm dostarcza swoje unikalne podejście do wprowadzania kina czy też sali odsłuchowej do 
naszych domów. Niezależnie od tego, czy mówimy tu o legendarnym dziedzictwie firmy Denon, 
klasycznym brzmieniu Polk Audio, najwyższej jakości Definite Technology, potężnemu i wiernemu 
brzmieniu Marantz, czy też o inspirujących do ciągłego ruchu Polk BOOM, bezprzewodowych 
rozwiązaniach multiroom HEOS lub niezwykle wydajnym Boston Acoustics – Sound United to brzmienie 
idealne dla Ciebie – tylko posłuchaj. 
 Aby dowiedzieć się więcej o Sound United wejdź na:  www.soundunited.com. 


