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WODOODPORNY I PYŁOODPORNY, WYTRZYMAŁY 
GŁOŚNIK PRZENOŚNY, INTEGRACJA Z 
URZĄDZENIAMI TYPU SMART, APTX BLUETOOTH 
ORAZ 10 GODZIN PRACY NA BATERII
CECHY KORZYŚCI

Niezwykle mobilny, odporny na kurz i wodę (standard IP67) przenośny głośnik 

bluetooth klasy premium Envaya Pocket wyposażony został w najnowszą 

technologię łączności aptX Bluetooth V4.1, umożliwiającą streaming ulubionej 

muzyki w jakości zbliżonej do płyt CD, bez jakichkolwiek kabli. Po sparowaniu ze 

smartfonem, Envaya Pocket umożliwia prostą aktywację Siri, pozwalając poprzez 

jeden dotyk uzyskać dostęp do osobistego asystenta. Aby wzmocnić dźwięk, 

Envaya Pocket może zostać sparowana z innym głośnikiem z serii Envaya w 

parę stereo, aby poprawić wydajność brzmienia. Ta funkcja jest dostępna na 

urządzenia z systemem iOS i Android. Wbudowany mikrofon sprawia, że prow-

adzenie rozmów telefonicznych nigdy nie było łatwiejsze.

Perfekcyjnie kompaktowy głośnik Denon Envaya Pocket jest gotowy 

towarzyszyć Ci wszędzie, gdziekolwiek jesteś. Zaprojektowany został do 

codziennego użytku, a dyskretna obudowa głośnika o średnicy 16 cm 

pozwala zabrać go dosłownie wszędzie.  Co więcej, solidna konstrukcja 

i stopień ochrony przed kurzem i wodoszczelność w standardzie IP67 

oznacza, że nie ma warunków, które mogą uszkodzić głośnik. Dostrojony 

przez czołowych inżynierów dźwięku firmy Denon, każdy głośnik został 

starannie opracowany, aby osiągnąć niezrównaną jakość muzyki. Pros-

tota połączenia oraz funkcjonalność Siri pozwalają na bezproblemową, 

pełną kontrolę ze smartfona.

INFORMACJE O PRODUKCIE

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH KLASY PREMIUMENVAYA POCKET DSB-50BT



Ogólne

Dostępne kolory czarny/czarny-szare paski

Wymiary (Sz x Wy x Gł) 163 x 58 x 56 mm

Waga 390 g

Klasa odporności na pył i wodę IP67

Wejście AUX 3.5 mm

Tryb głośnomówiący Tak

Kompatybilność z Siri Tak

Dołączone akcesoria pasek podróżny, płaski kabel Micro 
USB, skrócona instrukcja

Informacje techniczne

Bluetooth

Wersja v 4.1

Profil A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Parowanie do 8 urządzeń

Bezprze. parowanie stereo Tak

Kodek SBC/AAC/aptX

Wzmacniacz

Moc wyjściowa 2 x 6.5 W

Typ Class-D

Bateria

Typ Lithium Polymer

Pojemność 3.6 V 2000 mAh

Czas odtwarzania 10 h

Czas ładowania 2.5 h

EAN DSB50BTBKEM 4951035062357 Czarny

DSB50BTBGEM 4951035062364 Czarny-Szary

Doskonałe brzmienie
Jak posłuchasz to uwierzysz, że nic nie może dorównać dekadom 
doświadczenia w tworzeniu wysokiej jakości produktów audio. 
Eksperci i inżynierowie dźwięku Denona stworzyli doskonałe br-
zmienie z głośnika mniejszego niż karton soku. Wiedza akustyczna 
i umiejętność projektowania miniaturowych, ale wysokiej jakości 
wzmacniaczy umożliwia, aby ten produkt działał jak najlepiej, za 
każdym razem, gdy go używasz.

Wodoodporność oraz wytrzymałość
Denon Envaya Pocket jest odporna na wodę i kurz. Oficjalna klasyfi-
kacja odporności nosi nazwę standardu IP67, co oznacza, że Envaya 
Pocket może przybywać 1m pod wodą przez 30 minut bez obawy 
o jakiekolwiek uszkodzenia. Aby to osiągnąć, wszystkie złącza są 
zabezpieczone nakładką, szczeliny są zamknięte uszczelkami, a 
obudowa jest wodoodporna, co gwarantuje, że przez pewien czas 
woda nie może dostać się do urządzenia.

Bluetooth aptX
Rodzina głośników Envaya oferuje zaawansowany standard 
Bluetooth® aptX® Low Latency, umożliwiający streaming muzyki 
w jakości zbliżonej do płyt CD poprzez Bluetooth, minimalizując 
opóźnienia i problemy z synchronizacją, gdy streamujemy muzykę z 
urządzenia kompatybilnego ze standardem.

Parowanie Bluetooth
Po wyjęciu z pudełka i włączeniu głośnika po raz pierwszy, 
urządzenie przejdzie bezpośrednio w tryb parowania. Wystarczy 
otworzyć konfigurację Bluetooth na urządzeniu typu smartfon i 
potwierdzić parowanie z głośnikiem Envaya. Jeśli w późniejszym 
etapie chcesz sparować inną jednostkę, po prostu przytrzymaj 
wciśnięty przycisk Bluetooth na głośniku przez sekundę i już 
możesz cieszyć się ulubioną muzyką. Naciśnięcie i przytrzymanie 
przycisku przez 5 sekund aktywuje tryb parowania stereo.

Envaya Link
Potrzebujesz więcej mocy lub po prostu chcesz mieć prawdziwą 
konfigurację stereo? Nie ma problemu. Po prostu sparuj dwa 
głośniki z rodziny Envaya, aby grały razem jako zestaw stereo. 
Jeden głośnik będzie obsługiwał lewy kanał, a drugi prawy.

Rozmowy telefoniczne, aktywacja Siri
Wbudowany mikrofon umożliwia korzystanie z głośnika jako 
zestawu głośnomówiącego. Po połączeniu przez Bluetooth ze swo-
im smartfonem wszystko jest gotowe. Ponadto możesz również 
porozumieć się z osobistym asystentem “Siri” w iPhonie. Wystarczy 
nacisnąć i przytrzymać przycisk telefonu na głośniku Envaya i Siri 
się włączy.
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*  Żywotność baterii jest zależna od poziomu głośności oraz rodzaju 
odtwarzanej muzyki.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę D & M 
Holdings Inc. odbywa się na podstawie licencji.
Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym za zgodą. aptX jest 
znakiem towarowym firmy Qualcomm
Technologies International, Ltd., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, za zgodą.
Denon jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D & M Holdings, Inc.
* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie
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