
De Design-serie van Denon.



Al meer dan een eeuw nemen wij het creëren van de 
perfecte geluidskwaliteit uiterst serieus - daarom 
noemden we onze Hi-Fi-producten in de eerste jaren 
”precisie-audiocomponenten“. Onze aanpak is nog altijd 
niet veranderd: het draait allemaal om prestaties. Met 
dit in ons achterhoofd besloten we dat onze nieuwste 
producten weliswaar compact en gestroomlijnd moesten 
zijn, maar ook echte high-fidelitycomponenten. Met 
andere woorden, ze moesten Denon ten voeten uit zijn. 
Denon presenteert zijn nieuwe Design-serie: échte 
Hi-Fi voor de moderne levensstijl.

DRA-100 De netwerkreceiver. 
DCD-50 De CD-speler. 
PMA-50 De versterker.



De PMA-50 versterker biedt onvervalst Denon-geluid en levert ondanks zijn compacte formaat uitstekende prestaties. Dat is te danken 
aan de Denon-technologieën die gedurende de afgelopen jaren ontwikkeld werden, zoals het geavanceerde AL32-audio processing 
waarmee digitale data wordt omgezet in prachtige muziek. De PMA-50 beschikt over veel aansluitopties, waaronder analoge en digitale 
aansluitopties, maar ook Bluetooth® waardoor het streamen van audio vanaf je computer of draagbaar apparaat een fluitje van een 
cent is. Als je van audio met hoge resolutie houdt, dan is deze versterker met zijn USB-B-ingang echt iets voor jou. Met 50 Watt per 
kanaal is dit apparaat geschikt voor de meest uiteenlopende luidsprekertypes. Dankzij zijn compacte vormgeving past de versterker in 
kleine ruimtes, en je kunt de PMA-50 zelfs verticaal plaatsen - de richting van het OLED-scherm past zich automatisch aan.

PMA-50 De versterker.



De hoogwaardige D/A-omzetting van de DCD-50 biedt een breed dynamisch bereik, dat naar de analoge uitgang wordt geleid via 
precies afgestemde circuits met lage ruis en lage vervorming. En dit alles doet hij niet alleen met jouw favoriete cd‘s, maar ook met 
op data-cd‘s opgeslagen MP3/WMA-nummers. Hoe je ook naar je muziek wilt luisteren, de DCD-50 regelt het. Met slechts één 
afstandsbediening kun je de DCD-50 en PMA-50 moeiteloos bedienen, of het nu gaat om het afspelen van je discs of het dimmen van 
het display. Met de Design-serie heb je al je entertainment binnen handbereik. En evenals zijn maatje, de PMA-50, kun je hem zowel 
horizontaal als verticaal plaatsen. Dat heet een slim ontwerp.

DCD-50 De CD-speler.



De DRA-100 van Denon is de trendsetter voor de toekomst van muziek. Met Bluetooth®, ingebouwde AirPlay, internetradio, netwerk 
audio streaming en Spotify Connect is de DRA-100 het middelpunt van al jouw luisteractiviteiten. De DRA-100 is in essentie pure klasse
waarin Advanced AL32 Processing en Direct Digital Feedback Amplifier (DDFA)-technologie wordt gecombineerd voor vlekkeloze 
weergave via iedere bron. Alles is erop gericht jou de best mogelijke luisterervaring te bieden, daarom kan de DRA-100 zelfs audiotracks 
met hoge resolutie aan die de kwaliteit van cd‘s ruimschoots overtreffen. Dankzij 70 Watt versterking per kanaal en hoogwaardige 
luidsprekerconnectoren kunnen zelfs moeilijke luidsprekers worden aangestuurd, waardoor je met de DRA-100 volledig uit de voeten 
kunt voor totaal entertainment.

DRA-100 De netwerkreceiver.



De Design-serie van Denon valt op door de combinatie 
van aluminium met zachte uitstraling, lichte zilverkleurige 
accenten en een mengeling van glanzende en matte 
zwarte oppervlakken. Op de heldere OLED-displays zie je 
in een oogopslag alles wat je moet weten, door middel van 
pictogrammen en tekst. De PMA-50 en DCD-50 maken 
indruk als ze horizontaal of verticaal geplaatst worden.

DESIGN-SERIE De Deluxe-afwerking. 



De Design-serie staat voor superieur geluid en maximale stijl. Het is aan de geavanceerde digitale technologie van Denon en ruim een
eeuw expertise op het gebied van geluidstechnologie te danken dat deze prestaties gecombineerd konden worden met een compacte 
en unieke vormgeving. Als je naar de Design-serie kijkt, zul je toegeven dat er niets aan ontbreekt en dat deze schoonheid en prestaties 
in zich verenigt. Luister naar de Design-serie en bereid je voor op een verrassing. Dat is wat de Design-serie is: échte Hi-fi voor 
de moderne levensstijl.

DESIGN-SERIE De compacte stijl. 



Volledig digitale Hi-Fi stereonetwerkreceiver in een aluminium 
behuizing // bekroonde geluidstechnologie van Denon inclusief 
Advanced AL32 Processing // Ontwerp met masterclock // Direct 
Digital Feedback Amplifier (DDFA) // 2 x 70 W (4 ohm) // met 
ingebouwde WiFi en Bluetooth® // ondersteunt internetradio, Apple 
AirPlay streaming en Spotify Connect // Eenvoudige bediening via 
Denon Hi-Fi Remote App // Ondersteunt audio met hoge resolutie 
(WAV, FLAC, AIFF 192 kHz/24-bits, ALAC, DSD (2,8/5,6 MHz) 
over DLNA // Twee optische en een coaxiale digitale ingang voor 
aansluiting van externe apparatren // USB-A-ingang aan voorzijde 
voor iDevices en USB-apparaten voor massaopslag (die WMA, 
MP3, AAC, WAV 192/24, FLAC 192/24, AIFF 192/24, ALAC, DSD 
2.8 / 5.6 MHz ondersteunen) // Automatische stand-by en laag 
energieverbruik in stand-by // Maximale afmetingen (BxDxH) in mm 
280 x 332 x 160 // Gewicht 4,8 kg

DRA-100 De netwerkreceiver.

Stereoversterker voor geluid van hoge kwaliteit // USB-B DAC voor 
rechtstreekse verbinding met de computer en weergave van audio 
met hoge resolutie // Digitale optische/coaxiale en analoge ingangen 
// Draadloos streamen met CD-kwaliteit via Bluetooth® aptX® Low 
Latency met NFC-koppeling // 50 W per kanaal (4 Ohm) Direct 
Digital Feedback Amplifier (DDFA) // Advanced AL32 Processing // 
Subwoofervoorversterking voor systeemuitbreiding // Apart circuit 
voor de hoofdtelefoonversterker // Horizontale of verticale plaatsing 
met roterend display // Gebruiksvriendelijke afstandsbediening //
Automatische stand-by en laag energieverbruik in stand-by //
Maximale afmetingen (BxDxH) in mm 200 x 240 x 86 // Gewicht 
2,5 kg

Hoge kwaliteit CD Transporter/Speler // Een uitstekende match met 
de Denon PMA-50 // Slot-in CD mechanisme, ondersteunt audio 
CD en MP3 / WMA discs // Digitale Coaxiale uitgang // 192 kHz / 
32-bit D/A omzetter met analoge uitgang (RCA) // Hoogwaardige 
audio componenten // Horizontale of verticale plaatsing met een 
meedraaiend display // Gebruiksvriendelijke afstandsbediening 
// Auto Standby met laag energieverbruik in Standby modus // 
Maximale afmetingen (BxDxH) in mm 200 x 240 x 86 // Gewicht: 
2,4 kg

DCD-50 De CD-speler.PMA-50 De versterker.
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PMA-50 Versterker
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