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Nowa para gramofonów Denon sprawia, że odtwarzanie winyli w wysokiej 

jakości - a nawet nagrywanie – jest niezwykle proste 
 

 
 
Eindhoven, 3 września 2018 roku - Denon®, jeden z wiodących na świecie producentów wysokiej jakości 

urządzeń do rozrywki domowej, dodaje do swojej linii Design Series dwa nowe, stylowe gramofony, łączące 

ponad stuletnie doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu odtwarzaczy analogowych z najnowszymi 

osiągnięciami technologicznymi.  

 

Modele DP-400 oraz DP-450USB zostały zbudowane z myślą o wysokiej wydajności i łatwej konfiguracji i 

użytkowaniu oraz doskonałym dopasowaniu zarówno do eleganckich komponentów z linii Design Series oraz 

renomowanej serii CEOL jak i do klasycznych komponentów Hi-Fi marki Denon o szerokości 43 cm. Oba 

gramofony wyposażone zostały w wewnętrzne przedwzmacniacze, dzięki czemu zapewniają kompatybilność 

z szeroką gamą systemów audio, a model DP-450USB dodatkowo oferuje w swojej specyfikacji konwersję 

analogowo cyfrową, co ułatwia nagrywanie treści ulubionych płyt LP oraz singli bezpośrednio na urządzenia 

pamięci masowej USB. 

 

Denon stworzył swój pierwszy gramofon w 1910 roku, a najnowsze modele bazując na całym zdobytym przez 

ten czas doświadczeniu zostały skonstruowane z myślą o potrzebach współczesnych entuzjastów płyt 

winylowych. Oba modele zaprojektowano tak, aby były proste w instalacji i obsłudze, z czytelnym 

przewodnikiem konfiguracji oraz są dostępne w komplecie z wysokiej jakości wkładką MM, wstępnie 

zainstalowaną w uniwersalnej głowicy połączonej z ramieniem. Oznacza to, że gramofony mogą być 

skonfigurowane i gotowe do pracy w ciągu zaledwie kilku minut. Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy 

ma możliwość jego wyłączenia, co oznacza, że nowe modele mogą współpracować z zewnętrznymi 

wzmacniaczami oraz systemami bez wbudowanych wejść Phono – każde wejście liniowe lub wejście AUX 

będzie obsługiwane. 

 

Denon DP-400 został zbudowany na masywnej, dobrze tłumiącej wibracje podstawie, która ma tylko 41 cm 

szerokości, co pozwala zaoszczędzić miejsce oraz dopasować gramofon do komponentów linii Denon Design 
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Series. Dobrze wyważony talerz jest napędzany paskiem, a odtwarzanie płyt jest możliwe przy prędkości 

obrotowej 33 1/3 rpm, 45 rpm oraz 78 rpm. Zintegrowany czujnik kontroluje prędkość w celu uniknięcia 

fluktuacji i zapewnia dokładność odtwarzania, a po jego zakończeniu ramię automatycznie podnosi się na 

końcu strony płyty. 

 

Zaprojektowane od podstaw, precyzyjne ramię w kształcie litery "S" zostało tak skonstruowane, aby 

zredukować zniekształcenia oraz zostało ono wyposażone we wkładkę gramofonową MM, dobraną specjalnie 

dla gramofonu, którą w razie potrzeby można łatwo wymienić na ulepszony model MC. Wbudowany 

przedwzmacniacz gramofonowy można wyłączyć, umożliwiając wykorzystanie gramofonu wraz z 

wzmacniaczami z własnym przedwzmacniaczem gramofonowym lub dedykowanymi wzmacniaczami Phono. 

 

Model DP-400 został wyposażony w specjalnie zaprojektowaną osłonę przeciwpyłową, którą można również 

wykorzystać jako stojak na okładkę albumu: po prostu zamontuj osłonę przeciwpyłową pionowo na 

dołączonej podstawie i już możesz cieszyć się widokiem swoich ulubionych okładek albumów podczas 

odtwarzania muzyki. 

 

Dzięki gramofonowi Denon DP-450USB, kopiowanie kolekcji płyt LP oraz singli do pamięci komputera staje 

się prostsze niż kiedykolwiek: model ten bazuje na specyfikacji DP-400 z dodatkowo wbudowanym 

konwerterem cyfrowo analogowym, który umożliwia przesyłanie muzyki bezpośrednio do urządzenia USB 

podłączonego do portu USB typu A na przednim panelu. Nie ma potrzeby podłączania gramofonu do 

komputera: wystarczy podłączyć urządzenie pamięci masowej oraz wybrać format - skompresowane pliki 

MP3 lub nieskompresowane nagrania WAV w jakości CD i odtworzyć nagranie. Kopiowanie muzyki z płyt 

winylowych nigdy nie było prostsze. 

 

 

 

Nagrane pliki można następnie odtwarzać z urządzenia pamięci masowej USB na komputerze, w 

samochodowym systemie audio, wykorzystując gamę produktów Denon z interfejsem USB lub 

bezprzewodowe głośniki HEOS. Aby edytować nagrania na komputerze, Denon udostępnia oprogramowanie 

MusiCut dla Windows 10, pozwalające na obrabianie, organizowanie oraz tagowanie plików MP3 za pomocą 

metadanych w celu zbudowania biblioteki. Oprogramowanie MusiCut można pobrać bezpłatnie ze strony 

internetowej Denon. 

 

Kluczowe cechy 

 

• Konstrukcja typu "plug & play" z fabrycznie zainstalowaną wkładką gramofonową typu MM 

• Ciężki, wyważony talerz oraz podstawa tłumiąca rezonanse 
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• Nowo zaprojektowane ramię w kształcie litery “S” z funkcją automatycznego podnoszenia  oraz 

odsuwania na bok  

• Prędkości obrotowe talerza 331/3 rpm, 45 rpm and 78 rpm z czujnikiem kontroli prędkości 

• Zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy z włącznikiem / wyłącznikiem umożliwia podłączenie 

do dowolnego wzmacniacza lub systemu audio 

• Ekskluzywna osłona przeciwpyłowa może być wykorzystana do prezentacji okładek albumów  

• Jedynie 41 cm szerokości, aby doskonale dopasować się do komponentów Denon Design Series 

oraz by zaoszczędzić miejsce  

• DP-450USB oferuje konwerter analogowo cyfrowy oraz port USB do bezpośredniego nagrywania 

plików MP3 / WAV na urządzenia pamięci masowej USB 

 

 

Nowe gramofony DP-400 (2 195 PLN) oraz DP-450USB (2 595 PLN) będą dostępne w sprzedaży we 

wrześniu 2018 roku u autoryzowanych dealerów Denon.   

 

Zdjęcia hires: 

 

Lifestyle:  

Denon DP-450USB 

http://dmedia.dmglobal.com/Document/GetImageStreamPublicURL?path=16be7d0f-9b60-4013-a997-

863f4e5e2913%2F1.0&file=Denon_Turntable_450USB_Lifestyle_002.jpg  

 

http://dmedia.dmglobal.com/Document/GetImageStreamPublicURL?path=16be7d0f-9b60-4013-a997-

863f4e5e2913%2F1.0&file=Denon_Turntable_450USB_Lifestyle_001.jpg  

 

Denon DP-400 

http://dmedia.dmglobal.com/Document/GetImageStreamPublicURL?path=8d6ad947-4bc1-4181-8f4e-

81cf8f19e116%2F1.0&file=Denon_DP400_Turntable_Lifestyle_001.jpg 

 

http://dmedia.dmglobal.com/Document/GetImageStreamPublicURL?path=8d6ad947-4bc1-4181-8f4e-

81cf8f19e116%2F1.0&file=Denon_DP400_Turntable_Lifestyle_001.jpg 
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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 
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http://www.denon.pl/
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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. 

http://www.soundunited.com/
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