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Ak nie ste fanúšikom otvorených slúchadiel (ktoré môžu 
rušiť vaše najbližšie okolie), a váš rozpočet je zhruba 
tisíc eur, ponúka novinka značky Denon veľmi zaujímavú 
alternatívu. Už na prvý pohľad zaujme model D 7200 tými 
najluxusnejšími použitými materiálmi.

Mušle tvorí orechové drevo s maximálne precízne vy-
frézovaným a zapracovaným jemným kovovým nápisom 
DENON na obidvoch stranách. Je doslova pasiou dotýkať 
sa nádherného nelakovaného dreva a prechádzať po 
ňom bruškami prstov. To isté platí aj o zvyšku použitých 
materiálov – mostík pokrýva jemná ovčia koža s prešíva-
ním ako na sedadlách drahých luxusných automobilov. 
No a napokon chladný matný hliník použitý na konštrukcii 
slúchadiel. Presnosť jeho spracovania znesie aj tú najpres-
nejšiu kritiku. Veľkosť slúchadiel sa nastavuje jednoducho 
– vysúvaním mostíka upevneného na dvojici kovových 
úchytov na každej strane. Pre maximálne jednoduché 
nastavenie po použití iným poslucháčom sú na každej 
strane vyfrézované číslice od 1 po 9 (čosi podobné sme 
ešte pri iných slúchadlách nevideli). Aj tento detail svedčí 
o príslovečnej japonskej precíznosti a láske k detailom. Na 
odpájateľný kábel, samozrejme, takisto vyrobený v Japon-
sku, boola použitá meď kategórie 7N. Na jednej strane je 
ukončený masívnym kovovým jackom s veľkým priemerom, 
dva menšie je potrebné zastrčiť do drevených mušlí. 

Nielen pre 
fetišistov

Japonský výrobca skvelých Hi-Fi 

komponentov Denon (ponúka 

od gramofónových prenosiek 

až po zosilňovače) nedávno 

predstavil nové referenčné 

slúchadlá. Materiály použité na 

ich výrobu určite uspokoja aj tých 

najnáročnejších materiálových 

fetišistov.
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 Typ slúchadiel: uzatvorené, na uši
 Impedancia: 25 Ω

 Citlivosť: 105 dB/mW
 Max. power input: 1 800 mW

 Frekvenčný rozsah: 5 Hz – 55 kHz
 Meniče: 50 mm, dynamické (Nano Fiber)

 Dĺžka kábla: 3 metre
 Konektory: 1× stereo jack 6,35 mm,  

2× jack 3,5 mm
 Hmotnosť: 385 g

 Cena: 799 €
www.bisaudio.sk

Slúchadlá dosadajú na ušné lalôčky a vďaka 
pamäťovej pene pokrytej hebkou kožou sa 
dokonale prispôsobia tvaru vašich uší. Srd-
com modelu D7200 sú membrány s technoló-
giou Free Edge s priemerom 50 mm, vyrobené 
z mimoriadne robustného a ľahkého materiá-
lu za pomoci nanovlákien. To zaručuje precíz-
ne pohyby membrán a minimalizuje skres-
lenie. Vďaka ich samotlmiacim vlastnostiam 
sú neželané rezonancie potláčané a v mem-
bráne takpovediac vymazané. Membrány sú 
uchytené v osobitne mäkkých úchytoch tak, 
aby sa mohli pohybovať čo najľahšie a bez 
deformácií. Výsledkom je zvuk s najvyššou 
možnou čistotou.

No a aký je teda ich zvuk? Odzrkadlilo sa 
v ňom 50 rokov skúseností značky Denon na 
tomto poli. Samozrejme – je maximálne pre-
cízny, motivujúci, presný a živý. Jeho jedinou 
nevýhodou je pocitovo mierne obmedzená 
priestorovosť. To je však daň za uzatvorenú 
konštrukciu a v rámci tohto konceptu nebudú 
priestorovo širšie hrať žiadne, ani násobne 
drahšie slúchadlá. Výhodou tejto konštruk-

cie však je, že s nimi zaručene nebudete 
obťažovať svoje okolie hlukom (napríklad 
počas nočného počúvania na svojej strane 
manželskej postele...). 

Last but not least – určite každého poteší 
aj fakt, že slúchadlá v hodnote okrúhlych 
tisíc eur (pocitovo) dostanete o dve stovky 
lacnejšie. 

+  vzhľadom na použité materiály 
 a spracovanie dobrá cena
+  precízny zvukový prejav
+  kvalitné balenie
–  jemne obmedzený priestorový pocit 
 (uzatvorená konštrukcia)

22-23_denon.indd   23 3.3.2017   11:57:54


