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DENON PROFESSIONAL FACILITA A EXTRAÇÃO DO ÁUDIO 

 
O mais novo produto da série Solution que decodifica o áudio de conteúdos multimídia de alta 

definição com facilidade.   
 
Fort Lauderdale, FL, USA – 22 de Janeiro de 2015. Somando-se os aclamados produtos da 
série Solution lançada em 2015  na International Consumer Electronics Show, Denon 
Professional (denonpro.com) anuncia hoje o DN-271HE, decodificador de áudio de alta 
definição.  
 
Projetado para aumentar a capacidade do sistema de roteamento de áudio de um sistema A/V, 
o DN-271HE extraí o conteúdo do áudio codificado a partir de um sinal de multimídia 
transmitido através de HDMI. Uma vez extraído, os usuários podem rotear até 7.1 canais de 
áudio para um mixer ou sistema de sonorização.  
 
Com suporte para sinais de ultra-alta definição, o DN-271HE melhora a flexibilidade de 
qualquer monitor de vídeo com alto-falantes até 4K2K(vídeo) com 192kHz (áudio). As saídas 
de áudio estão disponíveis na linha conexões de nível Euroblock, retornando integradores de 
soluções simples para incorporar o DN-271HE em instalações onde o espaço é limitado, 
juntamente com outros componentes. O DN-271HE suporta desvio CEC para uso contínuo com 
equipamentos A/V.  
 
“O HDMI resolve muitos problemas para o uso residêncial, porém limita a capacidade em 
situações de instalações,” disse Costa Lakoumentas, Vice-Presidente Sênior da Denon 
Professional. “Agora os integradores de soluções podem libertar o áudio dos sinais de 
multimídia de alta definição, e controlar separadamente para cada uma das suas necessidades 
particulares em aplicações comerciais e residenciais. Com o formato HDMI, por isso hoje temos 
um aumento do uso de sistemas de monitramento, o DN-271HE é um dispositivo de preço 
acessível que todos os profissionais A/V devem ter.” 
 
Características do DN-271HE da Denon Professional: 
 

● Extractor de audio HDMI de 7.1 canais 
● Separa os sinais de audio de conteúdo digital codificado  
● Entradas HDMI e de áudio óptica 
● Conectores Euroblock de nível de linha  
● Suporte HDMI e de frequências de áudio óptica de até 192kHz 
● Pronto para 4K2K; trabalha com sinais UHD atuais e de future geração  



● Chaveamento EDID entre 7.1 canais LPCM, Bitstream, e TV (externa) 
● Bypass CEC garante um funcionamento sem falhas com outros componentes A/V 

 
O DN-271HE vai estar disponível na Primavera de 2015 nos EUA e o preço é $299.99 USD, e 
estará em exibição na NAMM show 2015,  de 22 a 25 de Janeiro no prédio A, estande 6010, no 
Anaheim Convention Center em Anaheim, CA. Para mais informações, acesse: 
www.denonpro.com/new. 
 
   

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

AirPlay, Android, Apple, Bluetooth, DLNA, Google Play, microSD, Miracast, e Wi-Fi são marcas 
registradas por seus respectivos donos.  

 


