
Nadaj swojej kolekcji płyt winylowych precyzyjny dźwięk lub nagrywaj muzykę przez wyjście USB, aby przekształcić cenne nagrania z płyt winylowych w pliki cyfrowe i zabrać 
je ze sobą. Wyposażony we wzmacniacz Phono oraz automatyczny czujnik prędkości, gramofon DP-450USB odtworzy Twoje płyty winylowe w nieskazitelnej jakości, od 
archiwalnych nagrań vintage po najnowsze wersje - wszystko to z doskonałą jakością dźwięku Denon.

www.denon.pl

POZOSTAŃ WIERNY SWOIM WINYLOM

CECHY KORZYŚCI

Port USB do nagrywania treści audio Nagrywaj swoją kolekcję płyt winylowych w cyfrowych formatach WAV lub MP3, aby 
odtwarzać ją w dowolnym miejscu

Unikalna, zakrzywiona kątowo konstrukcja ramienia z poziomym śledzeniem, 
automatycznym podnoszeniem oraz zatrzymywaniem odtwarzania

Zmniejsza zniekształcenia harmoniczne oraz automatycznie podnosi się po zakończeniu 
odtwarzania

Wbudowany wzmacniacz Phono z przełącznikiem on / off Podłącz gramofon DP-450USB do dowolnego wzmacniacza lub systemu z wejściami 
analogowymi lub wejściami Phono

Zaprojektowany w oparciu o ponad 100 letnie doświadczenie firmy Denon w 
dziedzinie technologii audio

Solidny i trwały gramofon zapewniający najwyższą jakość dźwięku

Ekskluzywna, zdejmowana pokrywa przeciwpyłowa z dołączoną podstawą Służy również jako podstawa na okładki płyt winylowych

Wyważony, napędzany pasem talerz z automatycznym czujnikiem prędkości Utrzymuje dokładną prędkość dla zapewnienia precyzyjnego odtwarzania dźwięku

Selektor wyboru prędkości (33-1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm) Możliwość odtwarzania szerokiej gamy płyt winylowych

Wysokiej jakości wkładka gramofonowa MM w zestawie Ciesz się precyzyjnym dźwiękiem w ciągu zaledwie kilku minut prosto z pudełka

Obsługa wkładek gramofonowych MM oraz MC Poznaj zaawansowaną wszechstronność, która sprosta Twoim preferencjom audio

Mocna, ciężka podstawa oraz trwała konstrukcja Zmniejsza wibracje zewnętrzne oraz poprawia jakość dźwięku

PONAD 100+ LAT INNOWACYJNOŚCI DENON W TECHNOLOGIACH AUDIO

KARTA PRODUKTU

GRAMOFON HI-FI Z WBUDOWANYM WZMACNIACZEM I PORTEM USBDENON DP-450USB



Kołysanie dźwięku 0.08% (WRMS)

Bezpośrednie nagrywanie 
przez port USB

MP3 (192 kbps) / 
WAV (44.1kHz/16-bit

Wbudowany korektor Phono 
(wł / wył)

•

Wkładka gramofonowa 
(MM / MC)

• / -

Wersja wkładki gramofonowej CN-6518

Uniwersalna głowica •

Pokrywa przeciwpyłowa • (zdejmowana)

Pasek: gumowy / silikonowy • / -

Informacje techniczne

Sekcja silnika

Silnik: AC / DC - / •

System napędowy: Pasek / 
Bezpośredni

• / -

Łożysko: ceramiczne / metalowe - / •

Ramię S-Type •

Obsługa: Automatyczna / Manu-
alna

- / •

Automatyczne podnoszenie rami-
enia na końcu płyty

•

Prędkość: 33 1/3, 45 obrotów na 
minutę

• / • / 78

Dane techniczne

Moc wyjściowa 2.5 mV / 1kHz

Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20kHz

Stosunek sygnału do szumu 65 dB

Moc wyjściowa wzmacniacza 
Phono

150 mV / 1kHz

Pasmo przenoszenia wzmacni-
acza Phono

20 Hz - 20kHz

Ogólne

Dostępne kolory Czarny

Wymiary (szer. X gł. X wys.) 414 x 342 x 132 mm

Waga 5.8 kg

EAN DP450USBBKEM 4951035065549 Czarny
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Denon jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D & M Holdings, Inc.

* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie

Twórz cyfrowe kopie swoich płyt winylowych
Ciesz się swoją kolekcją winyli w dowolnym miejscu dzięki 
gramofonowi DP-450USB. Zintegrowane wyjście USB-A pozwala 
na nagrywanie ulubionych płyt winylowych na nośnikach USB za 
pomocą jednego przycisku w formacie MP3 lub WAV. Odtwarzaj 
swoje albumy na gramofonie DP-450USB lub nagraj je i zabierz ze 
sobą, aby cieszyć się doskonałym dźwiękiem Denon, gdziekolwiek 
jesteś.

Specjalna konstrukcja ramienia
Gramofon został wyposażony w starannie zaprojektowaną 
zakrzywioną konstrukcję ramienia z poziomym śledzeniem, 
automatycznym podnoszeniem oraz zatrzymywaniem odtwarzania. 
Gdy skończy się odtwarzanie, ramię automatycznie podniesie się, 
zachowując doskonały stan albumu. Zakrzywiona konstrukcja 
ramienia redukuje zniekształcenia harmoniczne, zapewniając 
krystalicznie czysty sygnał dźwięku przy każdym odsłuchu.

Solidna konstrukcja
Solidna konstrukcja zapewnia zarówno moc, jak i wysoką stabilność 
potrzebną do odtwarzania szczegółowej, pozbawionej rezonansu 
muzyki. Grube ścianki obudowy oraz wyważony talerz gwarantują 
optymalną obsługę Twojej kolekcji płyt winylowych, zmniejszając 
wibracje zewnętrzne. Połącz gramofon DP-450USB z innymi 
komponentami serii Denon Design, aby uzyskać doskonały system 
audio o wysokiej rozdzielczości.

Wyważony, napędzany paskiem talerz z automatycznym 
czujnikiem
Zintegrowany czujnik automatyczny precyzyjnie kontroluje 
talerz, zapobiegając niepożądanym zmianom prędkości podczas 
odtwarzania - ciesz się reprodukcją dźwięku dokładnie w taki 
sposób, jak zamierzał artysta.

Selektor prędkości
Umożliwia wybór odtwarzania z prędkością 33 1/3 rpm, 45 rpm 
lub 78 rpm. W prosty sposób odtwarzaj całą swoją kolekcję winyli i 
ciesz się jej pełnią - nawet archiwalnymi nagraniami z roku 78´. 
 
Wyrafinowany, estetyczny design
Zbudowany z myślą o wysokiej wydajności oraz łatwości 
konfiguracji, gramofon DP-450USB cechuje się wyrafinowaną 
formą i solidną konstrukcją, a zastosowanie wytrzymałego 
aluminium do konstrukcji obudowy zapewnia nowoczesny 

wygląd.Gramofon DP-450USB doskonale pasuje do eleganckich 
komponentów linii Denon Design Series, renomowanej serii CEOL 
oraz klasycznych 43cm produktów Denon Hi-Fi.

Kompaktowy rozmiar
Mając zaledwie 41 cm szerokości, gramofon DP-450USB został 
skonstruowany tak, aby pasował do Twojego już istniejącego 
systemu Hi-Fi. Pomimo niewielkich rozmiarów, wciąż zapewnia 
potężny, szczegółowy dźwięk, którego oczekujesz od marki Denon.

Wkładki gramofonowe
Gramofon zawiera w zestawie wkładkę gramofonową MM 
zapewniającą bardziej precyzyjne brzmienie oraz bogactwo 
szczegółów muzycznych. Jako producent najlepiej sprzedających 
się na rynku wkładek, możesz cieszyć się gramofonem Denon 
DP-450USB z pewnością uzyskania najlepszej możliwej jakości 
dźwięku. Jeśli wolisz odtwarzać płyty winylowe wykorzystując 
wkładkę typu MC, w prosty sposób zamień wkładkę MM, aby 
dopasować brzmienie do indywidualnych preferencji. Ciesz się 
kultową jakością dźwięku Denon, niezależnie od tego jaki rodzaj 
wkładki wybierzesz. 

Wzmacniacz Phono
Wbudowany korektor Phono tworzy otwartą, otaczającą 
słuchacza scenę dźwiękową, która ożywi Twoją ulubioną kolekcję 
winyli, pozostając wierną oryginalnemu brzmieniu, zgodnie z 
zamierzeniami wykonawcy. Podłącz gramofon bezpośrednio 
do kompatybilnego komponentu audio lub zintegrowanego 
wzmacniacza, aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie.

Łatwa konfiguracja i obsługa
Podłączenie i uruchomienie gramofonu zajmuje jedynie kilka minut 
- zarówno dla początkujących jak i wytrawnych miłośników winyli. 
Podłącz DP-450USB do swojego ulubionego wzmacniacza lub 
systemu audio, takiego jak Denon Design Series, i natychmiast 
rozpocznij odtwarzanie swojej kolekcji płyt winylowych - to takie 
proste.
Oprogramowanie MusiCut dla Windows 10

Przetwarzaj oraz uporządkuj zgrane albumy winylowe za pomocą 
tego łatwego w obsłudze oprogramowania na komputery PC (tylko 
w formacie MP3). Pobierz metadane dla każdego utworu i w prosty 
sposób zbuduj bibliotekę cyfrową swojej kolekcji winylowej z 
oryginalnym ciepłem oraz indywidualnym brzmieniem każdej płyty. 
 
100+ lat innowacyjności w technologiach audio
Założona w 1910 roku, firma Denon może pochwalić się bogatym 
doświadczeniem w dziedzinie technologii audio - od pierwszego 
w Japonii producenta elektroniki audio, po produkcję pierwszych 
na świecie komercyjnych płyt CD. Ta ukierunkowana inwestycja w 
rozwój i badania nad dźwiękiem zapewnia dostęp do najnowszych 
technologii i najwyższej jakości przy każdym odsłuchu.

Ekskluzywna, zdejmowana pokrywa przeciwpyłowa o dwóch 
zastosowaniach
Zdejmowana pokrywa przeciwpyłowa charakteryzuje się 
nowoczesnym wzornictwem, podnosząc ogólną estetykę gramofonu 
DP-450USB, oraz eliminując jednocześnie problemy z drganiami, 
które mają negatywny wpływ na jakość muzyki, a występują 
powszechnie w przypadku pokryw przytwierdzonych na stałe. 
Pokrywa może służyć również jako witryna na okładki albumów, 
po prostu ustaw pokrywę przeciwpyłową pionowo na dołączonej 
podstawie i ciesz się widokiem swoich ulubionych okładek razem z 
rodziną i przyjaciółmi.
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