
Kompaktowych rozmiarów amplituner Hi-Fi z wbudowanym CD i Bluetooth oferuje dźwięk jeszcze lepszy niż znany 
z serii M Denona w zestawie z doskonale dopasowanymi głośnikami.
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GŁÓWNE CECHY ZALETY

Amplituner Hi-Fi z CD w kompaktowej obudowie Prawdziwy dźwięk Hi-Fi z zaskakująco niewielkich rozmiarów urządzenia

Moc wyjściowa 2x30 W, dostępne wyjście przedwzmacniacza dla aktywnego subwoofera Mocny i czysty dźwięk dla małych i średniej wielkości pomieszczeń

Nowe obwody analogowe o konstrukcji dyskretnej Ulepszona jakość dźwięku

Konstrukcja Triple Noise Reduction Design (T.N.R.D.) Dla zachowania czystości sygnału audio

Wbudowany Bluetooth Zachowana czystość sygnału audio

Tryb Bluetooth OFF dla najwyższej wydajności Bezprzewodowy streaming ze smartfonów i tabletów

CD, FM radio (FM/DAB/DAB+ w modelu RCD-M41DAB) i dwa cyfrowe optyczne wejścia Wiele możliwości odtwarzania dźwięku

Wyświetlacz dwupoziomowy FL Łatwe do odczytania informacje na wyświetlaczu

Nowe wzornictwo jak w komponentach serii NE Nowoczesne wzornictwo odwołujące się do klasycznych komponentów Hi-Fi

SC-M41 system głośnikowy dostrojony do europejskiego stylu Najlepsze połączenie dla RCD-M41 (DAB)

STWORZONY NA BAZIE SUKCESU WIELOKROTNIE 
NAGRADZANYCH POPRZEDNIKÓW, TERAZ Z JESZCZE 
LEPSZYM DŹWIĘKIEM I STREAMINGIEM BLUETOOTH

KARTA PRODUKTU

SYSTEM HI-FI Z CD, BLUETOOTH I RADIEM FM/AM (DAB)D-M41



Ogólne

Zasilanie AC 230 V, 50/60Hz

Pobór mocy 70 W (Standby: 0.3 W)

Kolory Czarny, Premium Silver

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 210 x 115 x 309 mm

Waga 4.0 kg

SC-M41

Type 2-drożne głośniki

Przetworniki 120 mm woofer, 25 mm soft dome tweeter

Zakres często. 45 Hz - 40 kHz

Maks. moc 60 W (IEC) 120W (PEAK)

Impedancja 6 om

Kolory Czarny, Wiśniowy

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 145 x 238 x 234 mm

Waga 4.2 kg

Informacje techniczne

D-M41 (DAB)

Moc wyjściowa 30 W+30 W (6 om, 1 kHz)

Wejścia/wyjścia 1 zestaw wejść analogowych

2 zestawy wejść cyfrowych (optyczne)

MONO wyjście dla subwoofera

Słuchawkowe

Funkcje Kontrola tonów (basy, soprany)

SDB (Super Dynamic Bass)

Funkcja source direct

Timer (jednokrotny, każdego dnia, uśpienie)

Powtarzanie odtwarzania CD, tryb random

Tuner DAB Band III 174 MHz – 240 MHz 
(wersja z DAB)

FM 87.50 MHz – 108.00 MHz

Ustawienia własne x 40 

RDS

Radio text

Bluetooth

Kompatybilne profile 
Bluetooth®

A2DP/AVRCP

Wspierane kodeki AAC/SBC

Parowanie Do 8 urządzeń

EAN

Amplituner

Czarny RCDM41BKE2 4951035061084  

Premium Silver RCDM41SPE2 4951035061091 

Amplituner z DAB

Czarny RCDM41DABBKEK 4951035061121

Premium Silver RCDM41DABSPEK 4951035061138

Głośniki

Czarny SCM41BKEM 4951035061848

Wiśniowy SCM41CWEM 4951035061855

System

Premium Silver / Czarny D-M41SPBKE2 4951035061152  

Premium Silver /  
Wiśniowy

D-M41SPCWE2 4951035061169  

Czarny / Czarny D-M41BKBKE2 4951035061145   

System z DAB

Premium Silver / Czarny D-M41DABSPBKEK 4951035061213  

Premium Silver /  
Wiśniowy

D-M41DABSPCWEK 4951035061220  

Czarny / Czarny D-M41DABBKBKEK 4951035061206 
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Słowo Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. odbywa się 
pod odpowiednią licencją. Pozostałe znaki towarowe oraz nazwy należą do ich prawnych właścicieli.

Denon jest zarejestrowanym znakiem towarowym D&M Holdings, Inc.

* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Potężne wyjście z nowo zaprojektowanym w pełni dyskretnym 
obwodem analogowego wzmacniacza
Inżynierowie firmy Denon całkowicie zmienili koncepcje tego 
projektu, od stylizacji i udogodnień aż po układy audio, oferując 
jeszcze większą wydajność. Nowy obwód wzmacniacza zapewnia 
moc 2x30 W, a więc RCD-M41 ma więcej niż wystarczającą moc 
do obsługi głośników SC-M41 lub innych popularnych wyborów 
(odbiornik CD można kupić oddzielnie), a także dedykowany moduł 
wzmacniający słuchawki.

Konstrukcja układów Simple & Straight dla najczystszego 
brzmienia 
Popularna linia M-Series firmy Denon zapewnia wysoką jakość 
dźwięku w oparciu o koncepcję „łatwy i prosty”. Obwody są 
nieskomplikowane, ścieżki sygnału są krótkie, a wszystkie 
niekorzystne czynniki wpływające na jakość dźwięku zostały 
zminimalizowane. Konstrukcja obwodu i sposób montażu 
zapewniają, że dźwięk, który słyszysz, jest całkowicie wierny 
pierwotnemu brzmieniu.

Potrójna redukcja hałasu (T.N.R.D.) dla zapewnienia czystości 
sygnału
W komponentach audio, w którym różne układy, płyty i układy 
przewodowe mogą wpływać na siebie nawzajem, nie można 
uzyskać zadowalających parametrów lub dźwięku po prostu 
wzmacniając wzmacniacz. Denon wyeliminował trzy źródła hałasu, 
aby zapewnić jak najczystszy dźwięk. Zniekształcenia z selektora 
wejść, elektronicznej głośności i wzmacniacza mocy zostały 
stłumione, aby poprawić stosunek sygnału do szumu i uzyskać 
jeszcze gładszy, dramatyczny dźwięk.

Bluetooth dla natychmiastowego, bezprzewodowego 
streamingu ze smartfonów lub tabletów
Technologia Bluetooth jest zintegrowana, aby umożliwić 
natychmiastową łączność bezprzewodową ze smartfonami, 
tabletami i komputerami w celu zapewnienia optymalnej 
elastyczności. Obwody Bluetooth zostały zaprojektowane w 
komplecie z włącznikiem / wyłącznikiem, oferując wygodne 
połączenia bezprzewodowe w razie potrzeby, a także wzmocniony 
dźwięk z innych źródeł, takich jak CD, FM lub te cyfrowe, gdy nie 
jest używany.

Ciesz się dźwiękiem premium w Twoim domu, sypialni czy 
innym pomieszczeniu
Niewielki rozmiar, tj. szerokość 210 mm i głębokość 310 mm (plus 
głośniki) umożliwia łatwą aranżację urządzenia D-M41 na półce, 
sypialni lub w biurze domowym. Dzięki kilku kombinacjom kolorów 
łatwo dobierzesz odpowiedni dla siebie, bez problemu łącząc go 
z Twoim stylem życia, zapewniając nienaganną wydajność w tym 
samym czasie.

Nowy, kosmetyczny design 
Styl RCD-M41 został odnowiony, doskonale odzwierciedlając 
przemysłowy design flagowego urządzenia New Era Hi-Fi, 
wyróżniający się licznie nagradzanym odtwarzaczami CD i 
wzmacniaczami: modelami CD PMA-2500NE / DCD-2500NE lub 
PMA-1600NE / DCD-1600NE.

Dwudróżny system głośnikowy DC-M41
Głośniki zostały zaprojektowane w duchu inżynierii dźwięku 
firmy Denon i technologii European Sound. W celu uzyskania 
najlepszych osiągów, wysokiej jakości 12 cm głośnik niskotonowy 
/ średniotonowy został połączony z wysokotonowym głośnikiem 
i siecią zwrotnicy z wybranymi komponentami, aby odtwarzać 
gładkość naturalnego dźwięku. Są one doskonałym uzupełnieniem 
dla sprzętu RCD-M41 w ramach słynnego systemu Hi-FI z CD i 
Bluetooth – D-M41


