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HEOS Link
BEZPRZEWODOWY PRZEDWZMACNIACZ: 
ZAMIEŃ DOWOLNY SYSTEM STEREO
W BEZPRZEWODOWĄ STREFĘ AUDIO.

Podłącz ten wysokiej klasy przedwzmacniacz stereo poprzez analogowe, 
cyfrowe koaksjalne lub światłowodowe optyczne kable, aby zmienić  
Twoje kino domowe lub system muzyczny w bezprzewodowy system 
HEOS. Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę z szerokiej gamy muzycznych 
serwisów do strumieniowania, a także ze smartfona, tabletu, dysku 
USB oraz innych urządzeń zewnętrznych. Kontroluj swoim odbiornikiem 
marki Denon, zintegrowanym wzmacniaczem czy też mini systemem 
bezpośrednio poprzez aplikację HEOS.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KLUCZOWE FUNKCJE:

• Wysokiej jakości konwersja cyfrowo-
analogowa

• Idealny  dla dowolnego odbiornika kina 
domowego, zintegrowanego wzmacniacza, 
zwykłego wzmacniacza lub głośników 
aktywnych

HEOS Link wzbogaca dowolny system audio lub 
podłączone głośniki o funkcję HEOS multi-room. 
Ciesz się strumieniowaniem muzyki z chmury lub 
z plików gromadzonych lokalnie korzystając  
z intuicyjnej aplikacji HEOS dla Twojego 
urządzenia iOS lub Android.

Dzięki wysokiej jakości wyjściom analogowym, 
cyfrowym koaksjalnym oraz optycznym, a także 
12V wyzwalaczowi oraz wyjściom sterującym 
urządzeniami Denon na podczerwień, HEOS Link 
może być z łatwością włączony do dowolnego 
systemu jaki już posiadasz.

• Wyjścia analogowe, cyfrowe koaksjalne lub 
światłowodowe optyczne

• 12 V wyzwalacz do sterowania urządzeniami 
zewnętrznymi

• Wyjście sterowania podczerwienią, głośnością 
oraz wyborem źródła- dla odbiorników 
kina domowego Denon, zintegrowanych 
wzmacniaczy oraz systemów muzycznych

• DARMOWA APLIKACJA HEOS
• Strumieniuj ze swoich ulubionych serwisów 

muzycznych, takich jak Spotify, Deezer, Tunein, 
czy też Napster

• Strumieniuj muzykę zgromadzoną lokalnie na 
swoim smartfonie lub tablecie obsługującym 
system iOS lub Android 

• Wejście USB, cyfrowe wejście optyczne oraz 
analogowy 3,5-milimetrowy Jack umożliwiają 
odtwarzanie poprzez te źródła do jedno lub 
większej ilości urządzeń HEOS z idealną 
synchronizacją w czasie.

• Strumieniuj muzykę z urządzeń w Twojej 
domowej sieci takich jak dysk NAS oraz 
komputery PC i Mac

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

• Wejście Ethernet zapewnia łączność kablową

SYSTEM AUDIO ŹRÓDŁA MUZYKI

NETWORKING

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

OGÓLNE

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

KEY FEATURES:

HEOS by
Denon

Visit HEOSbyDenon.com to check out all the latest services  
available in your region.

Wyjście analogowe Poziom wyjścia: FIX:2.0 
Vrms(10kΩ/kiloomów)/zmienna

Całkowite zakłócenia:  WEJŚCIE ANALOGOWE:

0,01% (1kHz)

Wskaźnik SN: WEJŚCIE ANALOGOWE: 90dB (zakres 
słyszalny)

Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 kHz: ±0.5 dB

Obsługiwane serwisy muzyczne: 
Spotify, Deezer, TuneIn, 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  
Wyjście audio: Analogowe (zmienne, 
stałe), cyfrowe koaksjalne, optyczne 
światłowodowe

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

Łączność kablowa: Pojedynczy jack RJ-45 do 
połączenia z siecią Ethernet

Zasilanie:  
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Waga: 1.3kg

Temperatura pracy:   
5°C do 35°C

Zawartość opakowania:  
  • HEOS Link
  • kabel zasilający 
  • kabel audio 3,5mm
  • kabel Ethernet
  • Instrukcja Szybkie Uruchomienie
  • Kabel RCA
  • Kabel wyzwalający podczerwieni
  • Bezpośredni kabel podczerwieni

Przyciski i wskaźniki:  
  • podgłaśnianie/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.): 
155mm x 74mm x 150mm 

Kolor wykończenia: Czarny panel 
przedni i boki/srebrne wykończenia 
i panel górny

Pamięć USB: Podłączona do HEOS 
Link lub innego głośnika HEOS
Wejście Aux: Analogowe lub cyfrowe 
źródła podłączone do HEOS Link 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.

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.

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.

*Dostępność serwisów muzycznych może być różna i zależy od 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 wiadomości 
i szczegóły dotyczące oferty.


