
HEOSTM by Denon
Vezeték nélküli hangrendszer a Denon által



JÁTSZON LE ZENÉT AZ 
EGÉSZ HÁZBAN.

Amikor eljön az összejövetel ideje, csoportosítsa a HEOS 
hangszórókat úgy, hogy a egész ház beteljen hanggal.

A ZENE MOZOG…
ÖNNEL EGYÜTT.”

Vegye kézbe tabletjét vagy telefonját ahogy szobáról szobára 
járkál. Irányítsa a zenét bármelyik készülékrol, bármelyik szobá-

ban. A pillanatnak megfeleloen állítsa be a hangulatot.
 

KÜLÖNBÖZO ZENE A KÜLÖNBÖZO 
HELYISÉGEKBEN.

A család minden tagja hallgathatja a kedvencét
 – a saját helyén.

HEOS
HANGRENDSZERT 
MINDEN EGYES 

HELYISÉGBE.



A HEOS MOBILAKLALMAZÁS.
Irányítsa HEOS hangrendszerét a mobilalkalmazás egyszeru és 

könnyen használható interfészével.

Támogatott letöltési szolgáltatások:

JÁTSZON LE ZENÉT A VILÁG 
VEZETO FELHOALAPÚ 

ZENESZOLGÁLTATÓITÓL.
A HEOS segítségével rendelkezésre áll az összes lehetoség és 

hozzáférés, amit csak szeretne. Töltsön le kedvenc felhoalapú for-
rásaiból, mint a Spotify, a Napster, a Deezer, a TuneIn és a Pandora. 

Továbbá hallgasson számokat közvetlenül telefonról, táblagéprol 
vagy USB-meghajtóról illetve a hálózathoz kapcsolt tárolóról.



4. LÉPÉS

VÁLASSZA KI, HOGY 
MELYIK ZENÉT SZERETNÉ 

HALLGATNI

3. LÉPÉS

CSATLAKOZZON A 
HÁLÓZATHOZ

2. LÉPÉS

SZEREZZE BE AZ 
INGYENES HEOS 
ALKALMAZÁST

1. LÉPÉS

CSATLAKOZTASSA 
A HEOS-T

EGYSZERU BEÁLLÍTÁSI FOLYAMAT
4 LÉPÉS. NÉHÁNY PERC. 

EGÉSZ ÉLETRE SZÓLÓ ZENE.



FELSOBBRENDU 
SZAKÉRTELEM
Hírnevünk alapja elkötelezettségünk az innovatív szakér-
telem és minoség iránt – aminek köszönhetoen gyakran 
mi biztosítjuk elsoként az audio innovációkat. 
A HEOS-rendszereket a Denon tervezi és állítja 
össze olyan precízen kialakított alkotóelemekből, 
amelyek együtt kitunoen muködnek és azt 
a teljesítményt nyújtják, amire a zene szerelmesei 
vágynak és amit megérdemelnek.



HEOS 3
Hordozható és egyben a tökéletes kiinduló pont. 
Ideálisan használható a kis és közepes méretu szobákban, például a hálószobákban, 
az irodákban és a konyhában. Minden funkcióval felszerelt hangszóró egy kompakt 
rendszerben. Sokoldalúan – vízszintesen vagy függolegesen is – elhelyezheto.

Sokoldalúan – vízszintesen vagy 
függolegesen is – elhelyezheto.

A kettos egyéni szélessávú mélynyomót 
a két D-osztályú erosíto muködteti.

Bass-reflex kialakítás a leheto legjobb 
mély hangok érdekében.

USB és 3,5 mm-es jack AUX bemenet.

Használjon két hangszórót egy tökéle-
tesen szinkronizált párhoz.

Megrendelheto fehérben vagy feketében.

SPECIFIKÁCIÓK: HEOS 3



HEOS 5
Ahol az elegancia a teljesítménnyel párosul. 
Használata ideális a nagy terekben, például az étkezoben, a nagyobb hálószo-
bákban, az irodákban és a kisebb nappalikban. A hangszórók középsúlyú bajnoka. 
Elképeszto basszus, kicsi helyen.

Stílusos és diszkrét erogép elképeszto 
hanggal.

4 egyéni digitális erosítovel meghajtott 
hangszóró.

Passzív sugárzó az elképeszto mélynyomás 
érdekében.

USB és 3,5 mm-es jack AUX bemenet.

Fogantyú a könnyed szállíthatóság érdeké-
ben, hogy a kiemelkedo hangzás bárhol 
elérheto legyen.
 
Megrendelheto fehérben vagy feketében.

SPECIFIKÁCIÓK: HEOS 5



HEOS 7
A méret a lényeg, ha buliról van szó. 
Ideális a nagy szobákhoz és a nyitott terekhez – például a nappalihoz, a belso 
udvarhoz vagy az összenyitott típusú lakásokhoz. A vezeték nélküli hangszórók 
teljesítményének a csúcsa. Tökéletes a bulikhoz.

A vezeték nélküli hangszórók teljesít-
ményének a csúcsa.

5 egyéni digitális erosítovel meghajtott 
hangszóró.

2 passzív sugárzó a bámulatos mély 
hangok érdekében.

Fejhalgató kimenettel ellátva.

USB és 3,5 mm-es jack AUX bemenet.

Megrendelheto fehérben vagy feketében.

SPECIFIKÁCIÓK: HEOS 7



HEOS AMP
Veztéknélküli erosíto.
A HEOS Amp úgy lett tervezve, hogy bármilyen sztereó párban lévo 
hangszóróhoz multi-room funkcionalitást adhasson.

Változtasson bármilyen hangszórót vezeték 
nélküli zónává.

Ugyanazt az egyszeru vezeték nélküli 
használati módott alkalmazza, mint az aktív 
HEOS hangszórók esetében.

Kompakt formába zárt, eroteljes sztereó 
erosíto kétszer 100 watt digitális teljesít-
ményt biztosítva.

Subwoofer csatlakozás, optikai bemenet, 
RCA és 3,5 mm-es jack bemenet és USB.

SPECIFIKÁCIÓK: HEOS AMP



HEOS LINK
Vezetéknélküli eloerosíto.
A HEOS Link bármilyen létezo audió vagy aktív hangszóró rendszer számára
multi-room audió funkcionalitást biztosít.

Változtasson bármilyen sztereó rendszert 
vezeték nélküli zónává.

Vezérelje Denon készülékét, integrált 
erosítojét vagy mini rendszerét a HEOS app 
segítségével.

Magas minőségű D/A átalakítás.

Számos digitális be- és kimenet.
RCA és 3,5 mm-es jack bemenet és USB.
12V Trigger és Denon IR-kimenet.

SPECIFIKÁCIÓK: HEOS LINK



HEOS™ by Denon 

Hálószoba

Konyha

Nappali

Iroda

Bárhol



További informacióért látogasson el 
a honlapunkra:

www.heosbydenon.com

 www.facebook.com/DenonEurope
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