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1 MIEJSCE

PRODUCENT

2 MIEJSCE

DENON

Model

waga

COCKTAIL AUDIO

CEOL (RCD-N7 + głośniki SC-N7)

ocena

X10 + głośniki CAP10

ocena

JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Jakość dźwięku na głośnikach z zestawu: test słuchowy / przekłamania charakterystyki
przenoszenia / zniekształcenia przy głośności 90 dB
Poziom szumów mierzony w odległości 1 cm od głośnika
Jakość dźwięku na wyjściu analogowym: test słuchowy / przekłamania charakterystyki
przenoszenia Sweep / Multiton / zniekształcenia / szumy (SNR) / separacja kanałów
Jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym: test słuchowy / przekłamania charakterystyki przenoszenia / zniekształcenia / szumy (SNR) / separacja kanałów

32%
dobra
27% silny bas, średnie tony trochę mało wyraziste
(ocena: 3,90) / 34,93% / 4,31%
2% 25,5 dB
1% brzmienie minimalnie ocieplone / 0,61% /
0,0137% / 0,006% / 90,6 dB / 89,8 dB
2% silny i lekko matowy bas / 12,61% / 0,058% /
91,2 dB / 70,58 dB

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI I FUNKCJE
Odtwarzane typy płyt CD/DVD
Pozostałe źródła dźwięku

14%
bardzo dobra 5,25
dobra 3,80
3% CD Audio, CD-R, CD-RW, MP3-CD
4,50 CD Audio, CD-R, CD-RW, MP3-CD, DVD-R, DVD-RW 5,50
radio FM, radio internetowe, pamięć USB, muzyka
radio internetowe, pamięć USB, muzyka z sieci
z sieci domowej, Napster 1, iPod, Apple AirPlay
domowej
4% jest / jest / ponad 20 / jest
6,00 brak radia FM
1,00

Wbudowane radio FM / obsługa RDS / liczba stacji FM, które można zapamiętać /
uruchamianie ostatnio słuchanej stacji po ponownym uruchomieniu urządzenia
Wyświetlanie informacji: tytuł / polskie znaki / długi tytuł (ponad 30 znaków) / album / okładka
Złącza: gniazdo słuchawkowe / USB-Host / wejście audio / inne gniazda (oprócz sieci,
głośników i antenowego)
Badanie kompatybilności elektromagnetycznej (CE, zakłócenia z innymi urządzeniami)
Zakłócenia powodowane przez nadajniki: GSM / DECT / Bluetooth
Wymiary: urządzenie / głośniki (szerokość x wysokość x głębokość)

2%
3%
1%
1%

jest / brak / jest / jest / brak
jest / jest / jest (2x cinch, 1x mini-jack) / wyjście
stereo, cyfrowe wejście, wyjście do subwoofera
zaliczone
brak / brak / brak
28x11,2x30,1 cm / 14,5x23,3x23,6 cm

3,82
dobra
3,66 ciche basy, wyważone tony średnie, brzmienie lekko
ochłodzone (ocena: 3,60) / 35,4% / 4,15%
5,31 24,9 dB
5,25 brzmienie zrównoważone / 0,39% / 0,0116% /
0,072% / 93,8 dB / 83,1 dB
3,80 minimalne szumy / 10,29% / 0,043% / 67,2 dB /
65,9 dB

3,00
6,00
6,00
6,00

jest / jest / jest / jest / brak
jest / jest (2x) / jest (mini-jack) / wyjście stereo (mini-jack), cyfrowe wejście, USB (do podłączenia do PC)
niezaliczone
brak / brak / brak
18,2x10x15,5 cm / 13,6x23,5x25,7 cm

MOŻLIWOŚCI I FUNKCJE SIECIOWE I INTERNETOWE
29%
dobra
Najszybsze połączenie z siecią domową: kablowe (LAN) / bezprzewodowe (Wi-Fi)
2% 100 Mb/s / 802.11g (54 Mb/s)
Wi-Fi: zasięg (liczba ścian, kondygnacji) / maksymalna moc transmisji Wi-Fi
2% 4 ściany, 3 kondygnacje / -8 dBm
Sieć: automatyczna konfiguracja LAN / automatyczna konfiguracja Wi-Fi (WPS) / ustawienia
3% jest / jest / jest / jest / jest
ręczne / szyfrowanie Wi-Fi: WPA / WPA2
Odtwarzanie muzyki z komputera przez sieć: poprzez udostępnianie folderu / poprzez program 1% brak / jest / jest (Apple AirPlay)
UPnP / inny standard
Odtwarzane formaty muzyki z komputera przez sieć
3% MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, FLAC
Funkcje odtwarzania muzyki z komputera przez sieć: standardowe (stop, pauza,
3% stop, pauza i poprzedni, następny utwór /
przewijanie, poprzedni, następny utwór) / inne funkcje odtwarzania
odtwarzanie losowe, powtarzanie
Wyszukiwanie muzyki z komputera przez sieć: artysta / tytuł / pełnotekstowe / album /
3% brak
gatunek / playlista
Odtwarzane formaty radia internetowego
3% MP3, WMA
Wyszukiwanie stacji internetowych po: gatunku / kraju / języku / nazwie / oddzielna pozycja
3% jest / jest / brak / jest / jest
dla stacji lokalnych
Możliwość dodania stacji internetowych do listy ulubionych
2% jest
Ulubione: maksymalna liczba stacji / możliwość edycji listy na komputerze / możliwość
1% ponad 20 / brak / brak
tworzenia folderów
Dodatkowe muzyczne usługi internetowe
3% Napster (nie działał w trakcie testów)

4,14
dostateczna
4,25 100 Mb/s / brak Wi-Fi
3,97 brak Wi-Fi
6,00 jest / brak / brak / brak / brak

OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
Łatwość instalacji: podłączenie do domowej sieci LAN / Wi-Fi

4,02
5,00 po polsku, dostateczna
4,50 proste / nie dotyczy

Pilot zdalnego sterowania: czytelność oznaczeń przycisków / ułożenie przycisków /
podświetlenie
Menu: układ / wygoda obsługi / reakcja na wydawane polecenia
Wyświetlacz: czytelność / informacje wyświetlane podczas odtwarzania radia
internetowego / muzyki z komputera poprzez sieć
Liczba przycisków dla wybranych stacji

20%
dobra
3% po polsku, bardzo dobra
2% bardzo proste / menu po angielsku, kłopotliwe
wpisywanie hasła
3% dobra / wygodne / brak
5%
5%
2%

przejrzysty / dostateczna / czasami powolna
dobra / nazwa stacji, artysta, tytuł / artysta,
tytuł, album
brak

ŚRODOWISKO
Pobór prądu: podczas działania / w trybie gotowości / po wyłączeniu

2%
2%

22,8 W / 0,3 W / 0,3 W

SERWIS
Okres gwarancji*
Strona WWW producenta

3%
2%
1%

2 lata
www.denon.pl

OCENA POŚREDNIA
Punkty dodatnie i ujemne

Jakość

3,71
3,54
5,39
5,47
3,48

5,00
5,25
1,00
6,00
3,28
2,25
1,00
2,00

5,50

jest / jest / brak

5,50

5,75
3,92

5,75
3,92

1,00

MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, FLAC
stop, pauza i poprzedni, następny utwór /
odtwarzanie losowe, powtarzanie
brak

4,30
5,00

MP3, WMA, AAC
jest / jest / brak / jest / brak

4,80
4,00

6,00
3,67

jest
ponad 20 / brak / brak

6,00
3,67

1,50

brak

4,60
3,67
4,47
1,00

1,00

1,00
dobra 3,74
3,00
3,00

w niektórych miejscach zbyt mała czcionka /
mylące / brak
przejrzysty / dobra / szybka
dobra / nazwa stacji, artysta, tytuł, szybkość transmisji /
artysta, tytuł, czas odtwarzania utworu, album
brak

3,05
4,67
5,07
1,00

celująca 5,81
5,81 13,2 W / 8,8 W / 0,8 W

dobra 4,00
4,00

bardzo dobra 4,67
4,00 2 lata
6,00 www.cocktailaudio.pl

bardzo dobra 4,67
4,00
6,00

100%
stacja dokująca do iPoda, połączenie
z iPhone’em/iPodem touch przez AirPlay
funkcja budzika

3,96
+0,15 wiele dodatkowych funkcji po zainstalowaniu
dysku twardego 3,5 cala
+0,03 możliwość nagrywania radia internetowego
możliwość dokupienia modułu Wi-Fi na USB
głośny szum wentylatora

3,42
+0,20
+0,05
+0,05
-0,10

dobra4,14 dobra3,62

Cena

2800 zł

1450 zł

Najniższa cena znaleziona przez redakcję

2778 zł (www.123rtv.pl)

1380 zł (www.hdspot.pl)

Nie działał w trakcie testu
*Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
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