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Funkcja wielowymiarowego dźwięku Auro-3D®  dostepna dla AVR-X6200W i AVR-X4200W 
Denon ogłasza ofertę aktualizacji z Auro-3D®  dla amplitunerów kina domowego 
premium. 
 

 
 
29 marca 2016 roku – Denon, wiodący producent urządzeń służących domowej rozrywce, 
ogłosił dzisiaj dostępność unikatowej oferty aktualizacji dotyczącej amplitunerów kina 
domowego Denon klasy premium, która oferuje możliwość korzystania z trójwymiarowego 
formatu audio Auro-3D®. Planowana na koniec marca tego roku aktualizacja oprogramowania 
(płatna) rozszerza pakiet funkcjonalności wysoko cenionych modeli AVR-X6200W i AVR-
X4200W o format dźwięku następnej generacji. 
 
Otaczając słuchacza żywym dźwiękiem jak kokonem, Auro-3D® tworzy bardzo realne wrażenie 
znajdowania się w centrum akcji. Dzięki unikatowej konfiguracji górnych kanałów efektowych 
(height channels), odbicia akustyczne są generowane i słyszalne naturalnie ze względu na fakt, 
że dźwięk dobiega do słuchacza zewsząd dookoła, jak i z nad jego głowy. W zależności od 
wielkości pomieszczenia, 1 lub 2 dodatkowe „warstwy” z głośnikami (HEIGHT i TOP – a.k.a. 
Voice of God) są montowane ponad już istniejącymi głośnikami Surround na poziomie uszu 
tak, aby wytworzyć efekt Auro-3D® definiujący pole stereo, tyle że w pionie. Informacja o 
wysokości, uchwycona w trakcie nagrania lub w procesie miksowania jest wmontowana w 
standardowy strumień 5.1 PCM pochodzący ze zwykłego naśnika Blu-ray. Denon AVR 
zawierający dekoder Auro-3D® Codec jest zdolny do odkodowania oryginalnej treści Auro-3D®. 
 
„Nie poprzestajemy w wysiłkach, by oferować naszym klientom najnowsze technologie. 
Oferując teraz możliwość dokonania aktualizacji o dodatkową, niesamowitą funkcjonalność 
Auro-3D®  dotrzymujemy danego klientom słowa” - powiedział Yoshinori Yamada, Global 
Business Team Leader Audio and Video, D+M Group.  
 
„Cieszymy się widząc, ze format Auro-3D jest integrowany z coraz większej liczbie urządzeń 
dając dostęp do tej technologii coraz szerszej grupie klientów. Denon zawsze był naszym 
cenionym partnerem i wierzymy, że ich klienci będą zadowoleni z rozszerzonej dostępności 
naszej propozycji”, powiedział Wilfried Van Baelen, twórca i CEO Galaxy Studios and Auro 
Technologies.  
 



 
 
INFORMACJA PRASOWA 
 

 

2/3 

Horn  Distribution S.A. 
ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa 
Tel.: (22) 331 55 55| Fax: (22) 331 55 00 
www.denon.pl 

Usługa aktualizacji Denon z łatwością może być przeprowadzona przez użytkownika każdego 
AVR-X6200W lub AVR-X4200W w domu, za pomocą wbudowanej w amplitunery funkcji 
aktualizacji online. Funkcjonalność można nabyć online na stronie http://upgrade.denon.eu. 
 
W skrócie: 
9.2-kanałowy amplituner sieciowy Denon AVR-X4200W – najważniejsze cechy: 

• 7-kanałowy dyskretny wzmacniacz o mocy 200W na każdy z kanałów dla 
wyrafinowanego i potężnego dźwięku 

• 9.2-kanałowe przetwarzanie 
• Dolby Atmos (5.1.4) lub 7.1.2 (po zastosowaniu dodatkowego dwukanałowego 

wzmacniacza) 
• Auro-3D, AuroMatic (do 9.1-kanałów; płatna aktualizacja) 
• D.D.S.C.-HD Digital i AL24 Processing Plus; Denon Link HD 
• Wbudowany Bluetooth i Wi-Fi z podwojną anteną  
• Przetwornik cyfrowo-analogowy wysokiej jakości 192kHz / 32bit 
• Audyssey MultEQ XT32 (Pro ready), Sub EQ HT iLFC 
• Audyssey Dynamic Volume i Dynamic EQ 
• 8 wejść HDMI (1 na przednim panelu) i 3 wyjścia HDMI z pełnym wsparciem HDCP 2.2 
• Streaming muzyki za pomocą AirPlay, Spotify Connect (zgodnie z dostępnością) oraz 

radia internetowego 
• Aplikacja Denon AVR Remote App (dostępna na Android i iOS) 
• 7.2-kanałowa sekcja pre-out: dwie strefy multiroom; kontrola RS232 
• Zaawansowany tryb ECO z ustawieniami off/on/automatycznie 
• Wejście Phono MM 
• 13.2-kanałowa sekcja pre-out: trzy strefy multi-room 
• Reduktor zegara jitter 
• Dostępny w kolorach: czarnym i premium silver 
• Setup Assistant w 9 językach (w tym polskim); terminale głośnikowe oznaczone 

kolorami 
• Polskie menu ekranowe 

9.2-kanałowy amplituner sieciowy Denon AVR-X6200W – dodatkowo posiada: 

• 9-kanałowy dyskretny wzmacniacz o mocy 205W na każdy z kanałów dla 
szczegółowego i potężnego dźwięku 

• Monolityczne wykończenie wzmacniacza i autorskie tranzystory Denon 
• Dolby Atmos do 7.1.4 lub 9.1.2 (z dodatkowym 2-kanałowym wzmacniaczem); gotowy do 

obsługi DTS:X 
• Auro-3D, Auromatic (do dźwięku 9.1 płatna aktualizacja) 
• 11.2-kanałowe przetwarzanie, 13.2-kanałowa sekcja pre-out, 3 strefy multiroom 
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Auro-3D logo 
http://www.denon.eu/downloads/press/2014_AVR-X/Auro-3D_Engine.png  
 

 
Auro-3D Engine 
http://www.denon.eu/downloads/press/2014_AVR-X/Auro-Head-Graphic-2D.jpg  
 

 
Auro-3D three-layered concept 

 
Dalszych informacji udziela: 
Marcin Pikułoński 
e-mail: marcin.pikulonski@horn.eu 
tel: (22) 331 55 55 
www.denon.pl 
 
O Denon: 
Od początku istnienia datowanego na 1910 rok, gdy firma była dostawcą profesjonalnego sprzętu do sudia 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, wlicząjąc w to stworzeniem i pierwszą komercjalizacją cyfrowego audio PCM. Więcej informacji znaleźć 
można na stronie www.denon.pl . 
 
O D+M Group: 
D+M Group (D&M Holdings Inc.) to działająca na całym świecie grupa skupiająca oraz zarządzająca kanałami  dystrybucyjnymi 
szeregu firm oferujących rozwiązania audio i video dla branży samochodowej, klientów komercyjnych i gospodarstw domowych. 
W jej skład wchodzą między innymi marki takie jak Denon®, Boston Acoustics®, Marantz®. Nasze technologie oferują nową 
jakość doznań audio i video. Wszystkie produkty oraz marki oznaczone znakiem towarowym są własnością D&M Holdings lub jej 
spółek zależnych. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.dmglobal.com. 
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O Auro Technologies: 
Auro Technologies (www.Auro-3D.com; www.auro-technologies.com) jest częścią Galaxy Studios Group i właścicielem technologii 
Auro-3D® Technology Suite. Koncepcja Auro-3D® i jej formaty zostały zaprojektowane przez Wilfried’a Van Baelen’a, założyciela i 
prezesa Galaxy Studios and Auro technologies. Galaxy Studios jest znana na całym świecie jako lider w dziedzinie innowacji w 
zakresie technologii audio wykorzystywanych w tworzeniu muzyki i dźwięku filmowego. Auro-3D® oferuje przełomowe, jednakże 
łatwe w użyciu i bezprecedensowe poziomy zdolności reprodukcji dźwięku w zastosowaniach profesjonalnych, w motoryzacji, 
elektronice konsumenckiej (np. w konsolach do gier, smartfonach, komputerach PC, notebookach, tabletach, telewizji cyfrowej, 
urządzeniach multimedialnych). 
 
 
 


