
Sieciowy, lifestylowy system muzyczny CD nowej generacji - CEOL marki Denon. Oferuje streaming muzyki w wysokiej rozdzielczości z NAS (Network Attached Storage), 
komputerów, urządzeń mobilnych, Internetu, przez Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, Bluetooth® oraz USB. CEOL obsługuje również szeroki wachlarz muzycznych serwisów 
streamingowych, takich jak Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music i wiele innych, a także oferuje radio internetowe i radio FM / AM oraz wbudowany odtwarzacz CD. Wszystko 
dzięki oszałamiającej, minimalistycznej stylistyce, podświetlanym i dotykowym przyciskom sterowania na panelu górnym oraz potężnemu, nowemu systemowi głośników  
Hi-Fi. Cała ta najnowocześniejsza technologia została połączona z niesamowitym, kompaktowym i minimalistycznym designem. Jest kontrolowana za pomocą przycisków 
umieszczonych na eleganckim dwuwarstwowym, akrylowym panelu górnym, pilota zdalnego sterowania, bezpłatnej aplikacji HEOS lub nawet przez polecenia głosowe dzięki 
kompatybilności z Amazon Alexa .

www.denon.eu

SIECIOWY ODTWARZACZ HI-FI CD Z TECHNOLOGIĄ STREAMINGU 
HEOS ORAZ STEROWANIEM GŁOSOWYM ALEXA

ZALETY KORZYŚCI

Wyrafinowany, elegancki design o minimalnym gabarycie Ciesz się doskonałym dźwiękiem nawet w małych pomieszczeniach

Odtwarzacz CD (WMA lub MP3), tuner AM / FM oraz port USB Możesz słuchać muzyki z wielu różnych źródeł

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, oraz HEOS multi room Bezprzewodowe przesyłanie muzyki w wysokiej rozdzielczości FLAC i DSD

Streamuj muzykę bezprzewodowo z najpopularniejszych serwisów muzycznych Ciesz się swoją kompletną kolekcją muzyki online

Sterowanie głosowe Amazon Alexa Łatwo kontroluj system za pomocą poleceń głosowych

Dwa wejścia optyczne z wykrywaniem wejścia dla automatycznego włączenia zasilania Zoptymalizuj dźwięk swojego telewizora i innych urządzeń multimedialnych

Funkcja nauki komend przekazywanych przez podczerwień (IR) Kontroluj CEOL-N10 za pomocą pilota do telewizora

Dwudrożne głośniki z głośnikiem niskotonowym o średnicy 12 cm  
i głośnikami wysokotonowymi o średnicy 3 cm z miękką kopułką

Jakość Hi-Fi w dowolnym miejscu w domu, bezprzewodowo  
dzięki opcjonalnym, kompatybilnym głośnikom HEOS

System audio HEOS dla muzyki w całym domu Delektuj się pięknem oraz doskonałym dźwiękiem Twojego CEOL-N10  
przez długie lata

Trwały, dwuwarstwowy, odporny na zarysowania panel górny

KARTA PRODUKTU

 CEOL (N10)



SC-N10

Rodzaj Dwudrożny głośnik z portem bass reflex

Przetworniki 12 centymetrowy niskotonowy  
/ średniotonowy x 1 
3 centymetrowy wysokotonowy x1

Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz

Impedancja 6 omów

Dostępne kolory czarny / biały / szary

Wymiary  
(szer. X wys. X gł.)

153 x 233 x 200 mm

Waga 2.4 kg

Informacje techniczne

RCD-N10

Znamionowa moc 
wyjściowa

65 W + 65 W
(1 kHz, 4 omy, 0,7% THD)

Dynamiczna moc 
wyjściowa

80 W + 80 W (4 omy)

Sekcja FM

Obsługiwane 
częstotliwości

87,50 MHz - 108,00 MHz

Obsługa Wi-Fi Zgodność ze standardem  
IEEE 802.11 b / g / n

Ogólne

Zasilanie AC 230 V, 50 Hz

Pobór energii 55 W (tryb czuwania: 0,3 W)

Dostępne kolory czarny / biały / szary

Wymiary  
(szer. X wys. X gł.)

280 x 108 x 305 mm

Waga 3.4 kg

Porty

WEJŚCIA USB x 1

Ethernet x 1

Wejście AUX x 1

Cyfrowe optyczne x 2

Antena tunera FM x 1

Antena tunera AM x 1

WYJŚCIA Wyjście przedwzmacniacza subwoofera x 1

Wyjścia terminala głośnikowego x 2

Słuchawkowe x 1

CEOL N10 SYSTEM = RCD-N10 + SC-N10

EAN N-10BKE2 4951035066591 Black

N-10WTE2 4951035066607 White

N-10GYE2 4951035066614 Gray

UK N-10BKE2GB 4951035066621 Black

N-10WTE2GB 4951035066638 White

N-10GYE2GB 4951035066645 Gray

RCD-N10 tylko

EAN RCDN10BKE2 4951035057018 Black

RCDN10WTE2 4951035066058 White

RCDN10GYE2 4951035066065 Gray

UK RCDN10BKE2GB 4951035066652 Black

RCDN10WTE2GB 4951035066669 White

RCDN10GYE2GB 4951035066690 Gray

SC-N10 tylko

EAN SCN10BKEM 4951035066119 Black

SCN10WTEM 4951035066102 White

SCN10GYEM 4951035066126 Gray
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Zaawansowane możliwości sieciowe oraz szeroki zakres łącz-
ności z urządzeniami cyfrowymi
CEOL N10 to kompaktowy system Hi Fi, który łączy się z internetem 
domowym jako „urządzenie sieciowe”, umożliwiając bezprzewodo-
wy streaming plików muzycznych przechowywanych na dowolnym 
innym urządzeniu podłączonym do tej samej sieci - komputerów, 
laptopów, serwerów NAS oraz dysków twardych - za pośrednictwem 
połączenia Wi-Fi lub kablowego Ethernet. Dodatkowo muzykę można 
streamować bezprzewodowo przez Bluetooth i AirPlay 2 z urządzeń 
mobilnych lub przez port USB na przednim panelu do podłączania 
napędów pamięci masowej USB.

Serwisy muzyczne HEOS oraz streaming multi room
Ciesz się streamingiem ulubionej muzyki z serwisów muzycznych 
on line, takich jak Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music i innych w 
dowolnym pomieszczeniu domu za pomocą wbudowanej techno-
logii HEOS oraz opcjonalnych głośników HEOS. Odtwórz tę samą 
piosenkę w każdym pokoju lub wybierz inny utwór dla każdego po-
łączonego pokoju - wybór należy do Ciebie. Kompatybilność ze ste-
rowaniem głosowym Amazon Alexa zapewnia najnowocześniejszą 
kontrolę oraz niewiarygodny dźwięk dla całej domowej rozrywki.

Sterowanie głosowe Amazon Alexa
Kontroluj system za pomocą poleceń głosowych dzięki kompaty-
bilności z Amazon Alexa. Dostosuj głośność, przejdź do następnego 
utworu, przełącz wejścia dla różnych odtwarzaczy multimedialnych 
i nie tylko - „Just Ask”. Pobierz HEOS Home Entertainment Skill, 

aby włączyć polecenia głosowe Amazon Alexa dla urządzeń CEOL 
N10, HEOS i innych wybranych produktów Denon.

Obsługa udostępniania Wi-Fi (urządzenia iOS), 
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Obsługa udostępniania Wi-Fi (urządzenia iOS) i WPS (Wi-Fi Protec-
ted Setup) sprawia, że bezprzewodowe połączenie CEOL do sieci 
jest niezwykle proste. Podczas aktywacji udostępniania Wi-Fi na 
CEOL, pojawia się na ekranie na urządzeniu z iOS; za naciśnięciem 
przycisku urządzenie iOS przesyła nazwę sieci i hasło do CEOL, a 
połączenie zostaje ustanowione. W przypadku połączenia sieciowego 
z routerami Wi-Fi obsługującymi WPS, naciśnięcie przycisku WPS na 
routerze automatycznie łączy odtwarzacz CEOL.
 
Mechanizm CD o niskiej grawitacji redukujący wibracje
Wysokiej jakości mechanizm CD odtwarza wszystkie płyty kom-
paktowe w wysokiej jakości, ponieważ został zaprojektowany 
specjalnie w celu zminimalizowania wibracji, które mogą mieć nie-
korzystny wpływ na jakość dźwięku. Odtwarza również pliki MP3 i 
WMA.

Wbudowane funkcjonalności Bluetooth, Wi-Fi oraz AirPlay 2  
Serce Twojej sieci bezprzewodowej. Aby zaoferować łączność przez 
Bluetooth, AirPlay 2 oraz bezprzewodowy streaming, Denon CEOL 
został wyposażony w zaawansowany system ukrytej, podwójnej 
anteny nadawczo odbiorczej dla zapewnienia niezawodnego stre-
amingu nawet w miejskich środowiskach o dużym natężeniu sieci 
bezprzewodowych. Ciesz się bezprzewodowym odsłuchem ulubio-
nych treści audio ze smartfonów lub z sieci.

W pełni cyfrowa sekcja wzmacniacza
Potężny wzmacniacz Full Digital Processing zawiera wbudowane, 
cyfrowe przetwarzanie korektora EQ, specjalnie dostrojone, aby zopty-
malizować jakość dźwięku w połączeniu z dwudrożnym systemem 
głośnikowym Denon SC-N10. Optymalizację głośników można wyłą-
czyć w menu, jeśli system ma być używany z innymi głośnikami.

System głośnikowy Denon SC-N10
Te głośniki zostały zaprojektowane z wykorzystaniem bogatego 
doświadczenia inżynierów Denon Hi Fi. Aby uzyskać najlepszą wy-
dajność, zastosowano wysokiej jakości 12 centymetrowe głośniki 
niskotonowe / średniotonowe z głośnikiem wysokotonowym o 
średnicy 3 cm i układem zwrotnicy z starannie dobranymi elemen-
tami, zapewniającymi uzyskanie płynnego, naturalnego dźwięku.

Ponad 100 lat innowacyjności w technologiach audio
Założona w 1910 roku, firma Denon szczyci się bogatym dzie-
dzictwem innowacyjności w technologiach audio - od pierwszego 
w Japonii producenta elektroniki audio, po produkcję pierwszych 
na świecie komercyjnych płyt CD. Skoncentrowana inwestycja w 
badania nad dźwiękiem i rozwój zapewnia dostęp do najnowszych 
technologii i najwyższej jakości przy każdym odsłuchu.

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. Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/
third-party-licenses • Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Denon jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D & M Holdings, Inc.

* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie

Dystrybucja w Polsce: Horn Distribution S.A.  www.horn.eu  
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