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DENON PROFESSIONAL LANÇA SÉRIE SOLUTION 

Seis novas interfaces de solução de problemas para conteúdo de streaming sem fio para 
praticamente qualquer aplicativo.   

Fort Lauderdale FL, USA (5 de Janeiro de 2015)— Denon Professional (denonpro.com), apresentou 
hoje seus produtos da série Solution, uma família de interfaces compactas que permitem soluções de 
conectividade com a tecnologia sem fio. Com todos os seis modelos, a série Solution permitem aos 
usuários executar o gerenciamento de sinal personalizado e obter conteúdo a partir de onde ele 
estiver para onde for necessário, sem passar fios, fazer furos ou refazer set-ups existentes. 
Discretos, acessíveis, versáteis e de fácil montagem, os produtos da série Solution são perfeitos para 
novas instalações ou atualizando A/V existente e sistemas de sonorização.

Visão geral dos produtos da série Solution:

DN-200PM Gerenciador de conexões conectadas - Essa interface funciona como o ponto central 
para a distribuição de apresentação/conteúdo em salas de conferência, de aula ou reunião. Ela 
possui um processador Quad Core e 8 GB de armazenamento interno, suporta DLNA, AirPlay, 
Miracast, Bluetooth® e UPnP para conexão simples de dispositivos de entrada. O DN-200PM tem 
três portas USB, saída HDMI, uma porta Ethernet RJ-45, porta óptica e saídas de audio 1/8″. Com 
acesso a aplicativos do Android, o DN-200PM é uma solução excepcional para streaming de mídia e 
sinalização digital, e estará disponível na Primavera de 2015 por $199.95.

DN-200AZB Receptor de Bluetooth com Amplificador - O DN-200AZB recebe conteúdo de áudio via 
Bluetooth e e envia ao amplificador interno Classe D digital de 70V/100V. A interface é perfeita para 
restaurantes, bares, e quiosques de exibição, ou em qualquer lugar onde ter equipamentos grandes e 
complicados para produção de sinal é inviável. Basta transmitir áudio sem fios a partir de qualquer 
smartphone com Bluetooth, tablet ou computador, assim, o DN-200AZB recebe e alimenta os alto-
falantes conectados - uma resposta pura e simples revolucionando seu dispositivo próprio. O 
DN-200AZB estará disponível na Primaveira de 2015 por $199,99.

DN-200BR Receptor de Áudio Bluetooth - Com inúmeras fontes de áudio Bluetooth, o DN-200BR 
interage com todas elas em um sistema de áudio profissional para amplificação do som, em um 
evento ou lojas de varejo. Ele recebe sinais Bluetooth, em seguida, encaminha o áudio para as 
saídas XLR balanceada ou ¼″ interagindo com mixers e sistemas de amplificação. O DN-200BR 
estará disponível na Primavera de 2015 por $99,99.

DN-200WS Wi-Fi Audio Streamer - Adicione instantaneamente suporte a DLNA e AirPlay em um 
sistema de áudio. O DN-200WS recebe sinais através de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e envia saída de áudio 
através da suas saídas balanceadas XLR ou ¼″. A velocidade de conexão de dados máxima 28Mbps 



garante uma conexão melhor, com suporte para áudio de 24 bits com taxas de amostragem de até 
192kHz. O DN-200WS estará disponível na Primavera de 2015 por $199,99.

DN-202WT/DN-202WR Transmissor e receptor de audio via wireless - Para aplicações onde cabos 
disformes ou perfuração não forem possíveis, a série DN-202 é ideal para áudio estéreo do ponto A 
ao B. O DN-202WT é um transmissor de áudio sem fio com entradas XLR balanceadas e ¼”, 
permitindo aos usuários enviarem o áudio de um mixer de profissional ou outras fontes, através de 
paredes e tetos com até 200 pés (60m) de distância. O DN-202WR é o receptor acompanhante, com 
saídas XLR balanceadas e ¼” para conexão com caixas de som ou sistemas de amplificação. 
Múltiplos DN-202WR podem ser usados com um único DN-202WT para otimizar a cobertura de som 
em um evento, ou dividir espaços em vários níveis indoor/outdoor. Tanto o DN-202WT e DN-202WR 
estarão disponíveis na Primavera de 2015 por $99,99 e $69,99 respectivamente.

"Os profissionais de AV há muito tempo precisavam de um método que fornecesse o conteúdo de um 
local para outro, sem precisarem criar um projeto científico", disse Costa Lakoumentas, VP Sênior da 
Denon Professional. Ele continuou: "A Série Solution faz exatamente isso, ele oferece conteúdo sem 
fios, de forma segura, confiável e precisa, sem ter de perturbar as instalações existentes. Existem 
soluções modelos para cada necessidade, e são todas fáceis de usar.

Todas as interfaces Solution Series contam com um invólucro de metal resistente com eyelets 
embutidos para parafusos de fixação, e medindo apenas 1,8” (45 milímetros) de altura, 6” (152 
milímetros) de largura e 6 centímetros de profundidade.

A série Solution estará em exibição na feira Consumer Electronics Show 2015 em Las Vegas, NV,  de 
6 a 9 de Janeiro, no Las Vegas Convention Center in Central Hall, estande 11640. Para mais 
informações visite: denonpro.com/CES2015.

###
 
Sobre Denon Professional
Soluções superiores para a distribuição, captação e gestão de fontes de sinais multimídia, os 
produtos de qualidade e inovadores da Denon Professional tem a confiança dos usuários mais 
exigentes em todo o mundo. Para mais informações visite www.denonpro.com


