
PRODUCTINFORMATIE

DCD-520AE

CD-SPELER

Voor een getrouwe weergave van het originele geluid is de DCD-

520AE voorzien van een veelheid aan technologie, die door de 

jaren heen door Denon is ontwikkeld en bijgeschaafd. Voor een 

geluid dat de verwachte kwaliteit in deze klasse ruim overschrijdt, 

hebben de ontwikkelaars van Denon de onderdelen voor het 

audiogedeelte, de motor en de andere gebieden zorgvuldig 

geselecteerd op basis van wat deze bijdragen aan een hoge 

geluidskwaliteit. De digitale schakelingen zijn speciaal ontworpen 

met het oog op maximale bescherming tegen ongewenste 

straling en een lage impedantie. Denons technici hebben radicale 

luistertests gebruikt om de 32-bits/192 kHz D/A-converter met 

hoge precisie voor de DCD-520AE te selecteren. Deze converter 

en het audioschakelontwerp die gedurende vele jaren door 

Denon ontwikkeld zijn, geven de kleine muzieknuances in het 

audiosignaal weer. 

STEVIG ONTWORPEN CD-SPELER MET 
EERSTEKLAS DENON-KWALITEIT

www.denon-hifi.nl

Zwart

Premium Zilver



32-bits 192kHz D/A-converter met hoge precisie
Denons technici hebben radicale luistertests gebruikt om de 
32-bits/192kHz D/A-converter met hoge precisie voor de DCD-
520AE te selecteren. Deze converter en het audioschakelont-
werp die gedurende vele jaren door Denon ontwikkeld zijn, 
geven de kleine muzieknuances in het audiosignaal weer.

DAC master clock-ontwerp om jitter en ruis te  
onderdrukken
De DCD-520AE heeft hetzelfde type DAC dat ook gebruikt 
wordt voor de zeer hoogwaardige CD-speler als een master 
voor kloksignalen van alle apparaten. Aangezien deze kloksig-
nalen worden gegenereerd door een oscillatorcircuitmodule, is 
het mogelijk om zeer stabiele oscillatie te produceren die niet 
beïnvloed wordt door andere elementen.

Trillingsbestendig ontwerp met Direct Mechanical  
Ground-constructie
De voedingstransformators, een bron van trilling, zijn dicht 
bij de bodem geplaatst en direct boven de isolatie, waardoor 
ongewenste trillingen of ruis directe naar de bodem kunnen 
ontsnappen en niet geleid worden.

Tweeregelig verlicht display
Display op het frontpaneel met 2 regels voor een eenvoudige 
bediening

Specificaties

CD-gedeelte 

Kanalen 2-kanaals stereo

Dynamisch bereik 98 dB

Signaal-ruisverhouding 105 dB

Totale harmonische vervorming 0,003% (1 kHz)

Kanaalscheiding 100 dB

Algemeen

Voeding AC 230 V, 50 Hz

Energieverbruik 13 W

Afmetingen (B x H x D) 434 x 107 x 279 mm

Gewicht 4,0 kg

EAN

EU DCD520AEBKE2 4582116367674 Zwart

DCD520AESPE2 4582116367681 Premium Zilver

Verenigd DCD520AEBKE2GB 4582116367674 Zwart

Koninkrijk DCD520AESPE2GB 4582116367681 Premium Zilver

Aanvullende producten

Denon is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van D&M 
Holdings, Inc.

* Product leverbaar in zwart en Premium Zilver
* Alle specificaties zijn mogelijk onderhevig aan verandering

NIEUWE KENMERKEN 
•	 32-bits 192kHz D/A-converter met hoge precisie
•	 Afspelen van CD-R/CD-RW (MP3, WMA)
•	 Tweeregelig verlicht display
•	 Verbeterde geluidskwaliteit
•	 Nieuw ontworpen afstandsbediening

SUPERMODERNE DENON-OPLOSSINGEN 
VOOR DE BESTE GELUIDSKWALITEIT
•	 Master clock-ontwerp
•	 Trillingsbestendig ontwerp met Direct Mechanical  

Ground-constructie
•	 Origineel Denon-mechanisme met centraal geplaatste lade
•	 Zorgvuldig ontworpen constructie die de zuiverheid van het 

audiosignaal intact laat
•	 Zo kort mogelijke signaalweg
•	 Streng geselecteerde onderdelen voor hoge geluidskwaliteit
•	 Aluminium frontpaneel
•	 Europees klankkarakter

GEBRUIKSGEMAK
•	 Milieuvriendelijk door laag energieverbruik in stand-by  

en automatische uitschakeling
•	 Afstandsbediening met knoppen met verschillende  

vormen en groottes op basis van de werking ervan voor  
een eenvoudige bediening

•	 Geïntegreerd met de nieuwe afstandsbediening van de 
PMA-520AE

•	 Folder Mode-functie om alleen in speciale mappen 
opgeslagen bestanden af te spelen (te gebruiken bij het 
afspelen van MP3/WMA-bestanden)

•	 Ontwerp is te combineren met de nieuwe geïntegreerde 
versterker PMA-520AE 

Denon Europa
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
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PMA-520AE
Geïntegreerde versterker

DNP-720AE
Netwerkaudiospeler
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