
DENON HOME 350 
TESTUJ W DOMU
PRZEZ 60 DNI.

ODKRYJ PEŁNIĘ MOŻLIWOŚCI.
OGROMNE I ZAPIERAJĄCE DECH W PIERSIACH.

Seria Denon Home wypełnia Twój dom doskonałym bezprzewodowym 

dźwiękiem. Mocny Denon Home 350 zapewnia niesamowicie szeroką scenę 

dźwiękową i wypełnia duże pomieszczenia zapierającym dech w piersiach 

brzmieniem. Dodaj drugi głośnik Denon Home 350, a otrzymasz prawdziwy 

dźwięk stereo. Ponadto, ten inteligentny głośnik może być również sparowany z 

innymi urządzeniami z funkcjonalnością HEOS, co pozwala na nieograniczoną 

przyjemność słuchania muzyki w każdym pomieszczeniu. 

• Flagowy, bezprzewodowy głośnik zapewniający

wspaniały dźwięk

• Legendarna jakość dźwięku Denon

• Szerokie możliwości transmisji strumieniowej

• 6 klawiszy szybkiego wyboru dla twoich ulubionych

kanałów

• Sterowanie głosem: zgodne z Amazon Alexa, Google

Assistant i Apple Siri

www.denon.pl

Promocja dostępna wyłącznie u autoryzowanych dealerów Denon od 8 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku. Regulamin dostępny u dealerów i na stronie producenta



DENON HOME 250 
TESTUJ W DOMU
PRZEZ 60 DNI.

DŹWIĘK DENON, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI.
MOC I WYDAJNOŚĆ.

Seria głośników Denon Home wypełni Twój dom doskonałym bezprzewodowym 

dźwiękiem. Imponujący Denon Home 250 zapewnia niesamowitą scenę 

dźwiękową z pojedynczego głośnika. Po dodaniu kolejnego Denon Home 250 

otrzymujesz prawdziwy dźwięk stereo. Ten inteligentny głośnik może być 

również sparowany z innymi urządzeniami z funkcjonalnością HEOS dla 

nieograniczonej przyjemności słuchania muzyki w każdym pomieszczeniu.

• Bezprzewodowy głośnik do większych pomieszczeń

• Legendarna jakość dźwięku Denon

• Szerokie możliwości transmisji strumieniowej
• 3 przyciski szybkiego wyboru zapamiętają Twoje

ulubione kanały
• Sterowanie głosem: zgodne z Amazon Alexa, Google

Assistant i Apple Siri

www.denon.pl

Promocja dostępna wyłącznie u autoryzowanych dealerów Denon od 8 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku. Regulamin dostępny u dealerów i na stronie producenta



DENON HOME 150 
TESTUJ W DOMU
PRZEZ 60 DNI.

DOŚWIADCZ DOSKONAŁEGO DŹWIĘKU. 
BEZPRZEWODOWO, Z KOMPAKTOWEGO GŁOŚNIKA.

Seria głośników Denon Home wypełni Twój dom doskonałym, bezprzewodowym 

dźwiękiem. Kompaktowy Denon Home 150 odtwarza muzykę, której oczekujesz 

od marki Denon. W parze z drugim Denon Home 150 otrzymujesz prawdziwy 

dźwięk stereo. Ponadto, ten inteligentny głośnik może być również sparowany z 

innymi urządzeniami z funkcjonalnością HEOS, co pozwala na nieograniczoną 

przyjemność słuchania muzyki w każdym pomieszczeniu.

• Kompaktowy, bezprzewodowy głośnik do każdego

pomieszczenia

• Legendarna jakość dźwięku Denon

• Szerokie możliwości transmisji strumieniowej

• 3 przyciski szybkiego wyboru dla Twoich ulubionych

kanałów

• Sterowanie głosem: zgodne z Amazon Alexa, Google

Assistant i Apple Siri

www.denon.pl

Promocja dostępna wyłącznie u autoryzowanych dealerów Denon od 8 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku. Regulamin dostępny u dealerów i na stronie producenta




