
DENON DHT-S316
HỆ THỐNG ÂM THANH RẠP HÁT TẠI GIA SỐNG ĐỘNG

VỚI CÔNG NGHỆ DENON VIRTUAL SURROUND, DOLBY DIGITAL, DTS

DENON DHT-S316
Với giải mã Dolby Digital và DTS, sound 
bar Denon DHT-S316 với loa siêu trầm 
không dây cung cấp âm thanh chất 
lượng sống động như rạp hát trong 

một thiết kế tối giản, cấu hình thấp.
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LOA DENON DHT-S316
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Đắm mình trong âm thanh chất lượng như rạp hát với sound bar Denon DHT-S316 và loa 
siêu trầm không dây. Các trình điều khiển dải trung kép, loa tweeter sắc nét chi tiết cộng 
với Giải mã Dolby và DTS nâng cao âm thanh của bạn từ một thiết kế cấu hình thấp.

LOA SIÊU TRẦM KHÔNG DÂY

Âm trầm mạnh mẽ mà không cần dây cáp. Cung cấp những bộ phim, bản nhạc yêu thích 
của bạn và thể hiện âm trầm sâu lắng mà bạn còn thiếu. Đặt loa siêu trầm không dây ở bất 
cứ đâu bạn muốn để có được trải nghiệm tối ưu.

TĂNG CƯỜNG LÀM NỔI BẬT GIỌNG NÓI

Không bao giờ bỏ lỡ một từ của chương trình truyền hình hoặc bộ phim yêu thích của bạn. 
Denon Dialogue Enhancer cải thiện độ rõ của hội thoại - lý tưởng cho phim và chương 
trình truyền hình. Bật cuộc đối thoại mà không cần phải điều chỉnh âm lượng tổng thể.

TƯƠNG THÍCH 
BLUETOOTH
Các bản nhạc yêu thích của bạn, trong 
tầm tay bạn. Ghép nối điện thoại 
thông minh hoặc máy tính bảng của 
bạn với DHT-S316 để phát nhạc qua 
Bluetooth.
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BLUETOOTH

LOA TRẦM KHÔNG DÂY

ĐỊNH DẠNG ÂM THANH 

TRÌNH LÀM NỔI BẬT GIỌNG NÓI 

CHẾ ĐỘ ÂM THANH 

NGÀM TREO TƯỜNG

PHỤ KIỆN
  
   

KÍCH THƯỚC
  

TRỌNG LƯỢNG

Có

Có

Dolby Digital and DTS Decoding

Có

Movies, Music and Night

Có

Sound bar, subwoofer,
remote control (battery included),
HDMI cable, Optical cable

Bar - H 2.149” (5.46 cm) x W 35.43” (89.99 cm) x D 3.22” (8.18 cm)

Subwoofer - H 13.41” (34.06 cm) x W 6.72” (17.07 cm) x D 12.29” (31.22 cm)

Bar - 3.9 lbs (1.77 kg)
Subwoofer - 11.35 lbs (5.15 kg)

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANH DUY  |  anhduy.vn 

TRẢI NGHIỆM THIẾT LẬP DỄ DÀNG

Kết nối nhanh chóng sound bar DHT-S316 với TV của bạn bằng cáp HDMI đi kèm hoặc dây 
optical. Sau khi được kết nối qua HDMI / ARC, bạn chỉ cần dùng điều khiển TV để kiểm soát 
hình ảnh từ TV và âm thanh từ soundbar.

THIẾT KẾ LOW-PROFILE

Chỉ cao hơn 2 inch, Denon DHT-S316 phù hợp với hầu hết các không gian và có thể được 
đặt trước TV của bạn mà không cản cạnh dưới của TV hoặc cảm biến từ xa IR. Nó cũng dễ 
dàng treo tường với mẫu gắn kèm theo.

GIẢI MÃ DOLBY DIGITAL VÀ DTS

Chế độ Denon Virtual Surround mang đến mô phỏng âm thanh vòm rạp chiếu phim gia 
đình với Giải mã Dolby Digital và DTS từ Blu-ray, DVD, DVB và các phương tiện được mã 
hóa vòm khác. Các thuật toán tâm lý học nâng cao mô phỏng thực tế âm thanh vòm rạp 
hát tại nhà đa kênh. Tận hưởng âm thanh vòm đắm chìm từ một thanh nhỏ gọn, kiểu dáng 
đẹp.
 


