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Denon, który od 90 lat konstruuje
wyznaczaj¹ce trendy w bran¿y urz¹dze-
nia audio (od 10 lat równie¿ wideo)
œwiêci w tym roku wyj¹tkowe tryumfy.
Wszystkie amplitunery A/V, dziêki zna-
komitej funkcjonalnoœci i jakoœci
brzmienia  zdoby³y wiele nagród
i wyró¿nieñ, z których najwa¿niejsze to:
• EISA za najlepszy amplituner A/V

dla AVR-3805,
• Najwy¿sze noty (piêæ gwiazdek) dla

AVR-3805, AVR-2805, AVR-2105,
AVR-1905, AVR-1705 w angielskim
„What Hi-Fi?” oraz, nadane przez
„What Hi-Fi?”,  tytu³y amplitunerów
roku dla AVR-1905 i AVR-2105.

• Maksymalne oceny w polskich
pismach „Audio”, „Audio Video”
i „Kino Domowe” dla AVR-3805,
AVR-2805 i AVR-2105.

Podobnie dobrze oceniane s¹ odtwa-
rzacze DVD – od prze³omowego pod
wzglêdem technologicznym
(miêdzy innymi cyfrowe wyjœcia HDMI,
DVI, Fire Wire i Denon Link oraz
podwójny przetwornik C/A wideo
216 MHz/12 bit) odtwarzacza
DVD-3910 poprzez DVD-2910,
DVD-1910 a¿ do – choæ
niskobud¿etowego, to dyspo-
nuj¹cego miêdzy innymi funk-
cj¹ pe³nego progresywnego
skanowania – DVD-1710. 

Jednak nawet najlepszy ampli-
tuner A/V pod³¹czony do doskona³ego
odtwarzacza DVD wymaga odpowied-
nich g³oœników, by pokazaæ wszystkie
swoje mo¿liwoœci. W œwiecie zaawan-
sowanego kina domowego, podobnie
jak w wiêkszoœci dziedzin High-Tech,
obowi¹zuje w¹ska specjalizacja. Dlate-
go najlepsze g³oœniki robi¹ firmy
wy³¹cznie siê tym zajmuj¹ce. Nale¿y
do nich Wharfedale – od 70 lat  spe-
cjalizuj¹cy siê w produkcji
kolumn g³oœnikowych.

W tym roku najmocniejsz¹ kart¹ Whar-
fedale’a jest nowa seria Diamond 9 –
g³oœniki które mimo niskich cen, aspi-
ruj¹ do miana high-endowych. Bogata
w modele linia (11 g³oœników) jest
dedykowana kinu domowemu, choæ
jej przedstawiciele doskonale poradz¹
sobie w zastosowaniach stereo. Mimo
krótkiej obecnoœci na rynku zdoby³a 

ju¿ wiele wyró¿nieñ i nagród, podob-
nie jak Denon, znajduj¹c uznanie
w „What Hi-Fi?” (piêæ gwiazdek i tytu³y
produktów roku) oraz prasie na ca³ym
œwiecie.
Poza Diamondem 9 Wharfedale to
kilka linii zestawów, z których np.
Crystal znalaz³ siê w doskonale
brzmi¹cych systemach kina domowe-
go razem z prostszymi modelami
Denona (AVR-1705/DVD-1710).
Wszystko to sprawia, ¿e zestawy kina
domowego DENON/WHARFEDALE to
niezwykle atrakcyjna propozycja dla
wszystkich mi³oœników domowej roz-
rywki w bie¿¹cym roku.

H O R N  D I S T R I B U T I O N  S A

Kino domowe oparte na elektronice
japoñskiego Denona i zestawach g³o-
œnikowych brytyjskiego Wharfedale’a
to idealne po³¹czenie zaawansowanej
technologii i wieloletniej tradycji
i doœwiadczenia.

Wy³¹czny przedstawiciel marki
Denon i Wharfedale w Polsce
Horn Distribution SA
ul. Kurnatów 34
02-873 Warszawa, 
tel.(22) 331 55 55
faks (22) 331 55 00
www.horn.pl
e-mail: horn@horn.pl
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