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DENON PROFESSIONAL APRESENTA O DN-304SAM SISTEMA DE 
CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS 

Sistema de caixas acústicas amplificadas com desenho compacto. 

 

Fort Lauderdale FL, EUA - 05 de janeiro de 2015. Denon Professional (denonpro.com), anunciou hoje 
sua caixa acústica amplificada de alto desempenho, o DN-304SAM. Oferecendo impressionante 
alcance de largura, som de alta potência ajustável e design compacto, a DN-304SAM oferece ao 
usuário uma escolha monitoração de áudio versátil, para uso durante todo o dia em aplicações 
profissionais. 

O sistema DN-304SAM é composto de dois gabinetes acusticamente inertes em MDF, contendo um 
woofer em polipropileno com 4 polegadas e um tweeter de 1 polegada em ferrofluid-cooled, montado 
com apropriada guia de ondas. A caixa esquerda contém o amplificador estéreo do sistema, avaliado 
em 20 watts dinâmicos por canal. O amplificador utiliza arquitetura de classe A/B, proporcionando 
excepcional headroom em comparação com caixas amplificadas convencionais, que contribui para a 
alta qualidade de som do DN-304SAM. A conexão de entrada estéreo 1/8” (3,5 mm), permite o 
usuário conectar rapidamente fontes de áudio auxiliares, além de uma saída de fones de ouvido 
permitindo a audição privada. 

"Com o seu design compacto e saída poderosa, o DN-304SAM oferece um nível de desempenho 
acústico que é perfeito salas de reuniões, ambientes educacionais, quiosques de varejo, e 
monitoramento da produção de mídia, disse Costa Lakoumentas, VP Sênior da Denon Professional. 
"Estas aplicações requerem desempenho muito além do que se pode obter a partir de uma caixa 
acústica convencional, e o DN-304SAM oferece. 

 

Denon Professional DN-304SAM destaques: 
 

● Sistema de monitoramento de alta performance (estéreo) 

● Woofer de 4", revestido de polipropileno para graves firmes e precisos  

● Tweeter de 1" com domo em seda, refrigerado a ferrofluido para altas freqüências detalhadas e 
inteligíveis 

● Apropriada guia de ondas para cobertura de som otimizada 

● Amplificador de 20 watts por canal com arquitetura classe A/B 

● Design traseiro com bass reflex, para produnda e extensa resposta de graves 



● Painel traseiro com entradas TRS 1/4 (6.3mm) balanceadas e RCA  

● Entrada auxiliar estéreo 1/8 (3,5 mm) no painel frontal  

● Saída frontal 1/8 para fones de ouvido  

● Controle de volume no painel frontal 

 

O DN-304SAM será exibido no Consumer Electronics Show 2015, em Las Vegas, NV, de 06 a 09 de 
janeiro no Centro de Convenções de Las Vegas, no Central Hall, Booth 11640. O DN-304SAM estará 
disponível na Primavera de 2015, por 149,99 dólares. Para mais informações visite 
denonpro.com/CES2015. 

 

### 

Sobre Denon Professional 

Fornecendo soluções superiores para a distribuição, captação e gestão de fontes de sinais 
multimídia, Denon Professional tem a confiança dos usuários mais exigentes e integradores de 
sistemas em todo o mundo, por seus produtos de qualidade excepcionalmente fabricados e 
abordagem inovadora. Para mais informações visite www.denonpro.com 


