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Hudba má neuvěřitelnou moc s námi pohnout a vyvolat v nás emoce. Milujeme ji, toužíme 
po ní, jsme jí oddaní. Její energie může znamenat pokrok v technologii a oživení v našich životech. 
Více než 125 let své existence je společnost Yamaha v neustálém procesu vývoje, který čerpá z našeho 
neochvějného zanícení pro hudbu. Neustále zkoumáme nové možnosti zvuku a vždy se snažíme přinést 
vám bohatší hudební zážitek. 
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Re: M
Když se dostanete na životní křižovatku a chystáte se změnit směr, 
hudba je tu vždy pro vás a vlídně vás láká vykročit vpřed.
Všechno vidíte v jasných barvách a hudba vám celý zážitek vryje do srdce. 
Hudba promlouvá laskavým jazykem a bez zaváhání dokáže v mžiku 
proměnit atmosféru. Dříve než vůbec vznikly výrazy jako „síťové audio,“ 
společnost Yamaha stála v popředí bezdrátových hudebních systémů. 
Teď přišlo znovuzrození a s ním zcela nový převratný vzhled.

- MusicCast -
Podněcuje vaši představivost neotřelým novým hudebním zážitkem.
Začíná zcela nová kapitola vašeho vztahu k hudbě.

MusicCast představuje revoluci v oblasti síťového audia. Všechny 
produkty MusicCast můžete používat dohromady nebo samostatně. 
Je to jen na vás. K ovládání slouží jediná aplikace s intuitivním 
rozhraním a její použití je rychlé a jednoduché. Můžete používat zvukový 
projektor, bezdrátový reproduktor, AV receiver, HiFi, zkrátka cokoli 
vám vyhovuje, kombinovat jednotlivé prvky a postupně svůj systém 
MusicCast rozšiřovat. Zcela nový systém MusicCast od společnosti 
Yamaha přináší kdekoli, komukoli naprosto cokoli.

MusicCast přináší nový rozměr zábavy
Elegantní a inteligentní ovládání pomocí 
aplikace MusicCast

Pouhým klepnutím na obrazovku v elegantním designu 
máte plnou kontrolu 
nad veškerou hudbou 
a všemi zařízeními 
MusicCast v domácnosti. 
Můžete vybírat vlastní 
fotografie, které se budou 
zobrazovat na obrazovce 
v jednotlivých místnostech, 
a přizpůsobit vše vašim představám.

Podpora široké řady 
streamovacích zařízení

Naskenujte kód 
a získáte další 
informace.

* Streamování přes Bluetooth lze použít jen pro jedno zařízení současně.

Bluetooth výstup pro streamování hudby 
na zařízení Bluetooth

Bluetooth®
headphones

Bluetooth®
speakers
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Sada MusicCast

Digitální zvukový projektor YSP-1600
Bezdrátový hudební reproduktor WX-030

Integrovaný zvukový systém ISX-80

Bezdrátový hudební reproduktor WX-030
Integrovaný zvukový systém ISX-80

bílá

černá

bílábílábíláílábílá

Se sadou pro 3 místnosti si můžete 
plně užívat svět MusicCast.

Sada pro 2 místnosti představuje 
snadný začátek.

černá

5



Připravte se na opravdový 

Čelní 
systémy

domácího kina

Systém MusicCast využívá vysoce výkonnou bezdrátovou 
síť, abyste si mohli vychutnat hudbu a ostatní audio. Dokáže 
streamovat digitální hudbu z vašeho smartphonu, počítače 
nebo úložiště NAS na další zařízení MusicCast v domácnosti. 
Umožňuje také sdílení hudby z externích zařízení, jako je televizor 
nebo přehrávač BD, připojených k projektoru YSP-1600. Audio 
ze smartphonů nebo tabletů připojených přes Bluetooth lze také 
streamovat na zařízení MusicCast v několika místnostech.

Streamování z externích zařízení

MusicCast přináší nové 
možnosti zábavy

MusicCast
v obývacím pokoji

Technologie digitálního zvukového 

projektoru reprodukuje skutečný 

prostorový zvuk
Tato jedinečná technologie společnosti Yamaha 
přináší skutečný (nikoli virtuální) prostorový zvuk 
do vašeho domácího kina. Osm 2,8cm kvalitních 
reproduktorů vytváří zvukové vlny s přesným 
načasováním a směrováním. Zvuk se odráží 
od zdí, a vzniká tak skutečný prostorový zvuk.  

CD

TV Program

Blu-ray YSP-1600

MusicCast
App

6



7

Podpora 4K Ultra HD

se standardem 4K60p, HDCP2.2

Tento přístroj plně podporuje nejnovější 
standardy HDMI. Díky přenosu 4k videa 
rychlostí 60 snímků za sekundu si můžete 
vychutnat video ve vysoké kvalitě rozlišení 
4K bez jakéhokoli zkreslení. Splňuje také 
standard ochrany autorských práv HDCP2.2 
pro přenos videa 4K.

5.1kanálový prostorový zvuk, streamování hudby a další. 
Od chvíle, kdy systém nainstalujete, budete nadšení 
a unesení z mnoha jeho možností. 
YSP-1600 otevírá dveře k nové zábavě.

zážitek se zvukovým projektorem.

MusicCast
v kuchyni

Č
elní systém

y dom
ácího kina

Kom
ponenty dom

ácího kina
H

iFi kom
ponenty

a
K

Systém
y D

esktop Audio

YSP-1600     
digi tá ln í zvukový projektor

• součástí je osm směrových reproduktorů 
a dva woofery (celkový výkon 80 W: 2,5 W 
× 8 směrových reproduktorů + 30 W × 
2 subwoofery)

• pět programů CINEMA DSP: 
Film, Hudba, Sporty, Hry a TV

• konektor typu jack pro další subwoofer
• díky funkci Clear Voice jsou dialogy 

a vyprávění dobře slyšet
• rozměry (Š × V × H): 

1.000 × 65 × 130 mm (s anténou: 
1.000 × 134 × 152 mm)

• hmotnost: 4,7 kg 

Dostupné ve stříbrném 
provedení. 

* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.

HDCP2.2 4K Ultra HD 
Pass -Through 

OVLÁDÁNÍ 
DOMÁCÍHO KINA
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Podpora 4K Ultra HD se standardem 4K60p, HDCP2.2

Systém SRT-1500 podporuje nejnovější standardy HDMI. Díky přenosu 
4k videa rychlostí 60 snímků za sekundu si můžete vychutnat video ve 
vysoké kvalitě rozlišení 4K bez jakéhokoli zkreslení. Splňuje také 
standard ochrany autorských práv HDCP2.2 pro přenos videa 4K.

Elegantní zvukový systém s technologií Digital Sound Projector přináší 

skutečný 5.1kanálový prostorový zvuk. Systém MusicCast umožňuje 

využívat celou řadu zdrojů hudby kdekoli v domácnosti.

Zbrusu nový zábavní systém.

SRT-1500 systém pro TV

• součástí je osm směrových reproduktorů a dva woofery 
(celkový výkon 140 W: 2,5 W × 8 směrových reproduktorů 
+ 30 W × 2 woofery + 60W subwoofer) 

• široké tělo (780 mm) vhodné pro velkoformátové televizory
• pět programů CINEMA DSP: Film, Hudba, Sporty, Hry a TV
• konektor typu jack pro další subwoofer
• rozměry (Š × V × H): 

780 × 77 × 370 mm (s anténou: 
780 × 146 × 380 mm)

• hmotnost: 9,3 kg

Technologie Digital Sound Projector reprodukuje 
skutečný prostorový zvuk

Digitální zvukové projektory Yamaha dosahují skutečného 
(ne virtuálního) prostorového zvuku díky vytváření zvukových 
paprsků, které se odrážejí od stěn, a jejich přesného 
nasměrování. Pozici paprsků lze upravovat v širokém rozsahu 
pomocí dálkového ovládání nebo speciální aplikace, takže si 
silný zvuk v plné šíři může vychutnat více lidí.

standardem 4K60p HDCP2 2

hutnat více lidí.

Dostupné ve stříbrném 
provedení. 

OVLÁDÁNÍ 
DOMÁCÍHO KINA

* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.

HDCP2.2 4K Ultra HD 
Pass -Through 
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Senzační 7.1kanálový prostorový zvuk 

Digitální zvukové projektory Yamaha dosahují 
skutečného (ne virtuálního) prostorového 
zvuku díky vytváření zvukových paprsků 
a pokročilých výpočtů k ovládání jejich 
směru. Zvukové paprsky se odrážejí od stěn 
a k posluchači se vracejí ze sedmi směrů.

Bezdrátový přenos 7.1kanálového 
prostorového zvuku.

YSP-4300     
digitá lní zvukový projektor

• technologie digitálního zvukového projektoru reprodukuje úchvatný 7.1kanálový prostorový zvuk 
• součástí je 22 směrových reproduktorů a dva woofery s digitálními zesilovači
   (celkový výkon 324 W: 2 W × 22 + 75 W × 2 + dynamický 130W subwoofer) 
• s použitím YIT-W12 si můžete vychutnávat hudbu i bezdrátově 
• HDMI (4 vstupy / 1 výstup) s funkcí 4K Pass-Though, 3D, kanálem 

pro návrat zvuku a funkcí Auto Lip-Sync
• rozměry (Š × V × H): (systém čelních reproduktorů) 1.102 × 99,5 (bez podstavce: 86) 
   × 161 mm; (subwoofer) 145 × 446 × 371 mm (vertikálně) 
• hmotnost: (systém čelních reproduktorů) 6,9 kg; (subwoofer) 9 kg

Dostupné ve stříbrném provedení.

Projektor YSP vše v jednom.

YSP-1400     digi tá ln í zvukový projektor

• součástí je 8 směrových reproduktorů a dva subwoofery s digitálními 
   zesilovači (celkový výkon 76 W: 2 W × 8 + 30 W × 2) 
• čtyři programy CINEMA DSP: Film, Hudba, Sporty a Hry 
• kompaktní, nízkoprofilový design z jediného dílu umožňuje umístění 
   před televizor 
• díky funkci Clear Voice jsou dialogy a vyprávění dobře slyšet 
• rozměry (Š × V × H): 1.000 × 96 × 141 mm 
  (bez držáku: 133 mm) 
• hmotnost: 4,3 kg 

Dostupné v bílém provedení. 

YSP-2500 digi tá ln í zvukový projektor

• součástí je 16 směrových reproduktorů a dva woofery s digitálními 
zesilovači (celkový výkon 162 W: 2 W × 16 směrových reproduktorů + 
dynamický 130W subwoofer)

• nejnovější HDMI (3 vstupy / 1 výstup) s 4K s rychlostí 50/60p a 3D 
• podle zdrojového obsahu lze vybírat různé režimy
• 10 programů CINEMA DSP: 3 filmové, 3 hudební a 4 zábavní
• rozměry (Š × V × H): 

(systém čelních reproduktorů) 944 × 73 (se stojany) × 144 mm;
(subwoofer) 434 × 129 (s podpěrou) × 353 mm (vodorovně) 

• hmotnost: (systém čelních reproduktorů) 4 kg; (subwoofer) 7,9 kg

16 reproduktorů ve štíhlém těle.

• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 
   500 × 54 × 125 mm; 1,34 kg

SPM-K20 
držák k př ipevnění na zeď k projektoru YSP-2500/4300

Volitelné příslušenství

Systémy pro TV / Digitální zvukové projektory

Č
elní systém

y dom
ácího kina

Kom
ponenty dom

ácího kina
H

iFi kom
ponenty

a
K

Systém
y D

esktop Audio

YSP-2500 / YSP-4300 / YSP-1400 / YAS-105 / 
YAS-203 / SRT-700 / SRT-1000 / YSP-5600SW 
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Úchvatný zážitek přímo zpod 
vašeho televizoru.

SRT-700 
systém pro TV

• celkový výkon 120 W (30 W × 2 + 60W subwoofer)
• nabízí reálný prostorový zvuk a přitom nepřekáží před obrazovkou
• bezdrátové streamování hudby ve vysoké kvalitě prostřednictvím Bluetooth
• 2pásmový systém se 4 reproduktory a portem typu Bass-reflex

zaručuje dobře vyvážený zvuk
• rozměry (Š × V × H): 546 × 65 × 300 mm 
• hmotnost: 6,1 kg

Dostupné ve stříbrném provedení. 

Plug and Play. Úchvatný 
vyladěný prostorový zvuk

SRT-1000 
    systém pro TV

• rozměry (Š × V × H): 780 × 77 × 370 mm 
• hmotnost: 8,8 kg 

Čelní systémy domácího kina / Systémy pro TV

Nečekaně působivý zvuk 
v ultrakompaktním provedení.

YAS-105 
Čelní prostorový systém

• celkový výkon 120 W (30 W × 2 + 60W subwoofer)
• technologie AIR SURROUND XTREME poskytuje bohatý prostorový zvuk
• tenké tělo působí v interiéru stylově
• rozměry (Š × V × H): [umístění před televizorem] 890 × 53 × 131 mm
 [upevnění na zeď] 890 × 131 × 59 mm (s podpěrou)  

• hmotnost: 4,0 kg

YAS-203 
    čelní prostorový systém

Dostupné v bílém provedení. 

Snadný způsob, jak z televizoru 
dostat pořádný prostorový zvuk

Dostupné ve stříbrném provedení. 

Držák k připevnění na zeď
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bílá

NX-50    akt ivní reproduktor NX-B55     systém reproduktorů 

s př ipojením Bluetooth
• velký celkový výstup 14 W (7 W × 2) a zvuk vysoké kvality 
• automatický pohotovostní režim (zapnutí a vypnutí) 
• konektor typu jack na sluchátka a dva vstupní konektory typu jack  
• funkce Auto Mix – je možné zároveň přehrávat a míchat dva zdroje zvuku    
• rozměry (Š × V × H): 83 × 184 × 184 mm  
• hmotnost: (pravý reproduktor) 1,03 kg, (levý reproduktor) 0,9 kg

• reproduktor: 7cm koš s plným rozsahem  
• rozměry (Š × V × H): 83 × 184 × 184 mm  
• hmotnost: (pravý reproduktor) 1,1 kg, (levý reproduktor) 0,9 kg

Stylový 
2.1k.

Působivý 
zvuk

Kompatibilní 
s Bluetooth

NX-B150      systém reproduktorů 

s př ipojením Bluetooth

• elegantní design, který se hodí do každého interiéru 
• kompatibilita s Bluetooth umožňuje užívat si streamovanou hudbu
• celkový výkon 29 W (7 W × 2 + 15 W) a ovládání hlasitosti 
• automatický pohotovostní režim (zapnutí a vypnutí) 
• rozměry: (Š × V × H): (satelitní reproduktor) 104 × 116 × 133 mm; 
   (basový reproduktor) 240 × 265 × 286 mm
• hmotnost: (satelitní reproduktor) 0,5 kg/repr., (basový reproduktor) 3,7 kg

černá

stříbrná purpurová oranžová bílá

zlatá

titanová

Snadné bezdrátové 
přehrávání ze smartphonů 
a tabletů
Vychutnejte si poslech hudby 
nebo filmů ze smartphonu nebo 
tabletu s bezdrátovým přenosem. 
Ovládání máte přímo v ruce 
a užijete si dynamický zvuk 
s výkonem NX-B55.

O ž i v e n í  z v u k u  t e l e v i z e

stříbrná

černá

světle modrá

Č
elní systém

y dom
ácího kina

Kom
ponenty dom

ácího kina
H

iFi kom
ponenty

a
K

Systém
y D

esktop Audio
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Poznejte kouzlo prostorového 

Seřazené reproduktory s vertikálním 
paprskem pro výškové kanály

Klíčem k trojrozměrnému prostorovému 
zvuku je instalace šesti reproduktorů po 
obou stranách jednotky, natočených 
v úhlech po 30 stupních. Ty vysílají zvukové 
paprsky, které se odrážejí od stropu, 
a vytvářejí tak trojrozměrný efekt jako 
skutečné výškové reproduktory. Převratná 
technologie trojrozměrného zvuku pouze 
od společnosti Yamaha.

z jednoho zařízení

46 reproduktorů vytváří skutečně působivý zvuk.
Odrazem od stropu vzniká 9.1 kanálů.

Přesně směrované zvukové paprsky vznikají optimalizací 
nastavení jednotlivých reproduktorů. Odrazem od zdí 
a stropu je dosaženo realistické reprodukce zvuku. 
Výsledná působivá atmosféra překoná všechny vaše 
představy.
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zvuku s odrazem od stěn.
Po deseti letech historie projektorů YSP přichází revoluce v podobě nového rozložení reproduktorů. 
Nejpokročilejší model v historii projektorů YSP nabízí všechny prémiové funkce, které potřebujete.

Podpora uznávaných zvukových 
formátů Dolby Atmos a DTS:X

Projektor YSP-5600SW podporuje dva 
nové vícerozměrné zvukové formáty 
Dolby Atmos a DTS:X, které si rychle 
získaly velkou oblibu ve filmovém 
průmyslu. Podpora formátu Dolby Atmos 
je integrována do systému již při dodání, 
podpora formátu DTS:X bude k dispozici 
s aktualizací 
firmwaru.

Plnohodnotný bezdrátový 
subwoofer s dynamickou 
reprodukcí basů

Projektor YSP-5600SW zahrnuje 
subwoofer vysoké kvality s velkou 
jednotkou o průměru 25 cm, který přináší 
nepřekonatelné podání basů. Samostatná 
bezdrátová sada SWK-W16, která je 
součástí balení, umožňuje subwoofer 
umístit kamkoli budete chtít.

YSP-5600SW 
dig i t á ln í z vukov ý pro jek tor

[YSP-5600 digitální zvukový projektor] 
• celkový výkon 128 W (88 W + 40W woofer)
• čtyři režimy poslechu: 3D prostorový, Prostorový, Stereo a Cílený
• 10 programů kompatibilních se CINEMA DSP 3D: 3 filmové, 

3 hudební a 4 zábavní
• vstup HDMI s 4K60p Pass-Through 

a standardem HDCP2.2
• rozměry (Š × V × H): 1.100 × 212 × 93 mm

(se stojanem: 1.100 × 216 × 122 mm) 
• hmotnost: 11,7 kg

[NS-SW300 subwoofer s pokročilou 
technologií YST a portem Twisted Flare] 
• viz strana 47

[Sada bezdrátových subwooferů 
SWK-W16]
• rozměry (Š x V x H): 

210 x 53,5 x 123,5 mm
• hmotnost: 0,65 kgOVLÁDÁNÍ

DOMÁCÍHO KINA

 •  rozměry (Š × V × H); hmotnost:
630–730 × 112 × 19–23 mm; 1,6 kg

SPM-K30 držák k připevnění na zeď 

 Volitelné příslušenství

*  Dostupnost streamovací služby
závisí na oblasti.

HDCP2.2 4K Ultra HD 
Pass -Through 



Navržen jako umělecké dílo

Zařízení má kompaktní 
design s 30cm 
tloušťkou, takže ho lze 
pověsit na zeď. Kvalitní 
provedení se v pokoji 
vyjímá jako klenot.

Systémy 
Desktop 

Audio

MusicCast přináší nové 
možnosti zábavy

MusicCast
v obývacím pokoji

Vyzdobte si svůj 

Streamujte bez omezení 
z podporovaných služeb

Podpora celé řady streamovacích služeb. 
Můžete si užívat hudbu z celého světa, 
od nejnovějších hitů po klasiku.

Systém ISX-80 podporuje MusicCast přes bezdrátovou 
síť, takže si můžete užívat hudbu z přístrojů kdekoli 
v domácnosti. Streamovat na systému ISX-80 můžete 
i hudbu ze zařízení zapojených do externích vstupů produktů 
MusicCast. Navíc všechny modely MusicCast podporují 
Bluetooth, takže můžete v ostatních místnostech poslouchat 
nejen rádio ze systému ISX-80, ale také hudbu z videoserverů 
nebo hudebních aplikací.

* Dostupnost 
streamovací služby 
závisí na oblasti.

CD

TV Program

Blu-rayISX-80

MusicCast
App

14
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    integrovaný zvukový systém 

ISX-803

tmavě modrá

•ostatní funkce stejné jako u systému ISX-803

Model tuneru DAB/DAB+

ISX-803D     integrovaný zvukový systém

cihlová / černá / bílá

ISX-80 
    integrovaný zvukový systém

černá bílá   purpurová 

mini jack

FM 5 Station
Preset

• překrásný design v podobě rámečku bude 
ozdobou každé místnosti

• rozšířený kovový a hliníkový rámeček 
s luxusní texturou

• rozměry (Š × V × H): 302 × 302 × 65 mm 
• hmotnost: 3,3 kg

Kvalitní zvuk a kvalitní nábytek. 
Navždy vám zůstanou příjemné vzpomínky na pohodu, kterou díky 
systému Restio zažijete. Vychutnejte si jedinečné chvíle s hudbou.

MusicCast
v kuchyni

• stylové digitální hodiny s funkcí IntelliAlarm 
• aplikace DTA CONTROLLER pro snadné ovládání
• připojení k Bluetooth jedním dotykem, kompatibilní s NFC
• rozměry (Š × V × H, se stojanem / bez stojanu):  
   410 × 997 × 295 mm / 410 × 410 × 85,7 mm 
• hmotnost (se stojanem / bez stojanu): 12 kg / 6,44 kg

pokoj hudbou.

Dvoupásmová konfigurace se čtyřmi reproduktory 
zajišťuje vysoce kvalitní zvuk

Tenká jednotka ukrývá dva 8cm woofery a dva nezávislé výškové 
reproduktory se specifikací v kvalitě HiFi. Kromě toho podporuje 
kodeky s vysokým rozlišením WAV/FLAC/AIFF 192 kHz / 24 bitů 
a bezeztrátové přehrávání Apple 96 kHz / 24 bitů.

mini jack
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Pomocí zvuku a světla můžete oživit jakékoli místo. Systém Relit okamžitě zatraktivní jakýkoli 
prostor. Snadný a elegantní způsob, jak si vychutnat oblíbenou hudbu.

Zvuk + světlo. Podlehněte kouzlu.

MusicCast
v kuchyni

Vítejte ve světě MusicCast.
Podporuje přehrávání po síti i přehrávání ve více místnostech. 

Vstupte do světa MusicCast, kde vás čeká větší požitek z hudby. 

S reproduktorem WX-030 zažijete začátek nové éry streamování.
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WX-030     
bezdrátový streamovací reproduktor

Držák k připevnění na zeď

bílá

MusicCast
v ložnici

• pasivní radiátor překvapivě účinně zdůrazňuje basy
• funkce Stereo Pairing* umožňuje připojit dvě 

jednotky a dosáhnout tak širšího stereo zvuku.
• dá se pověsit na zeď svisle i vodorovně
• rozměry (Š × V × H): 243 × 157 × 113 mm 
• hmotnost: 2,2 kg

* Dostupné pomocí budoucích aktualizací firmwaru.

Aplikace MusicCast pro snadné 
ovládání a nastavení

Elegantní obrazovka podporuje ovládání přes 
jednoduchou a pohodlnou aplikaci MusicCast. 
Výběr streamovací služby 
zvládnete jedním klepnutím. 
Kromě se toho aplikace plně 
postará o nastavení sítě. 
Můžete si rovnou začít užívat 
síťového streamování.

Reproduktor WX-030 lze připojit k zařízení 
MusicCast přes bezdrátovou síť, takže 
můžete poslouchat hudbu ze zařízení kdekoli 
v domácnosti. Na reproduktoru WX-030 můžete 
streamovat i hudbu a zdroje z jiných produktů 
MusicCast. Kromě toho podporuje mnoho 
streamovacích služeb. S tímto zařízením si 
můžete vychutnat hudbu nejen ze smartphonu, 
ale z celé řady různých zdrojů.

Kompatibilní se systémem MusicCast 
a širokou řadou streamovacích služeb

* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.

aci MusicCast. 

LSX-70

• nepřímé osvětlení vytváří útulný prostor
• rozměry (Š × V × H): 300 × 1.152 × 300 mm (se stojanem) 
• hmotnost: 5,5 kg

• difuzér rozptyluje zvuk i světlo do všech směrů
• rozměry (Š × V × H): 271 × 290 × 271 mm  
• hmotnost: 3,3 kg

• zařízení s integrovanou baterií, které můžete přenášet
• rozměry (Š × V × H): 94 × 241 × 94 mm  
• hmotnost: 0,95 kg

LSX-700

    zvukový systém s osvětlením 

LSX-170

mini jack

mini jack

černá

bronzová

šampaňská zlatá

černá / šampaňská zlatá

mini jack hnědá / bílá

bronzová / černá

Vyberte si ze tří stylů bezdrátových zařízení.

Přenosné

Na polici

Na podlaze
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Dejte průchod své nezkrotné SPORTOVNÍ

Prožijte své emoce naplno.

10colours

10coloursTuner DAB/DAB+ pro vysoce kvalitní digitální rádio

MCR-B043D    mikrosystém

modrá

modrád á

tmavě zelená tmavě šedá bílá

červená žlutá černá

oranžová světle modrá béžovááááááááááááááááááááá

MCR-B043     
mikrosystém

FM 30 Station
Preset mini jack

[CD receiver] 
• kompatibilita s Bluetooth umožňuje užívat si 

streamovanou hudbu
• přehrávání z libovolného zdroje: CD, USB, FM rádio 
• konektor AUX-In pro připojení k počítači nebo digitálnímu přehrávači
• Music Enhancer 
• výstupní výkon 15 W × 2 
• rozměry (Š × V × H): [MCR-B043] 180 × 130 × 276 mm

[MCR-B043D] 180 × 130 × 281 mm 
• hmotnost: 2,6 kg    

[systém reproduktorů] 
• reproduktor s průměrem 11 cm s velkým 

magnetem pro bohaté basové tóny   
• rozměry (Š × V × H): 129 × 126 × 251 mm 
• hmotnost: 1,5 kg/stojan
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HPH-PRO300     
sluchátka

Zvuk vysoké kvality, nízkoprofilový styl 

• prvotřídní měniče o průměru 40 mm, 
   optimalizované pro mobilní zařízení 
• měkký plášť
• hmotnost: 200 g

černá

pro mobilní zař

g

řízení 

černá

říz

červená modrá

bílábílá

HPH-PRO400 
sluchátka

Umění poslechu 

• prémiová kvalita, optimalizované pro 
   mobilní telefon, měniče 
   o průměru 50 mm pro 
   maximální výkon 
• polotvrdý plášť
• hmotnost: 289 g

bílá

Dálkové ovládání řady Pro 
dokáže ovládat funkce 
zařízení Apple, jako je 
přehrávání, pozastavení 
nebo přeskočení na další 
stopu, a přes mikrofon 
můžete se zařízením 
iPhone telefonovat.

ččerná

HPH-PRO500     
sluchátka

Unikátní zvukový zážitek 

• prvotřídní měniče o průměru 50 mm, 
optimalizované pro mobilní telefon 

• pevné prvotřídní hliníkové mušle 
• nastavitelný hlavový most a měkké 

polstrování mušle 
• duální vstupní/výstupní porty 

pro flexibilní připojení
• hmotnost: 369 g (bez kabelu)

mmodrá

černáče

povaze. Jeďte na plný plyn.
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Pokud milujete hudbu, poslouchejte ji s PROfesionály.

EPH-M100     
sluchátka s dynamickým zvukem

• vysoká kvalita zvuku, pohodlné 
nošení a výrazné basy 

• velký měnič o průměru 15 mm 
přináší dynamický zvuk 
s vysokým rozlišením

• dálkové ovládání / 
mikrofon pro komunikaci 

• hmotnost: 19,1 g

modrá

bílá

černá

Pouze 
v černém 
provedení

Zvuk, jak ho neznáte.

červená

bílá

černá

EPH-M200     
sluchátka s dynamickým zvukem

• první* sluchátka na světě 
s beta-titanovými rezonančními 
trubicemi

• velký měnič o průměru 15 mm 
přináší dynamický zvuk s vysokým 
rozlišením

• barevně sladěné 
dálkové ovládání / mikrofon

• hmotnost: 19,2 g

* Vlastní průzkum (z dubna 2014)

HPH-PRO500 / HPH-PRO400 / HPH-PRO300 / EPH-M100 / EPH-M200
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Veškerá vaše hudba. 

zlatá

HPH-M82     
sluchátka

• stylový design 
v široké paletě barev 

• nastavitelný hlavový most 
• 1,2m kabel ve stejné barvě jako sluchátka 
• jemné polstrovaní pro pohodlný poslech
• hmotnost: 150 g

Prvotřídní měnič o průměru 
40 mm pro dynamický 
zvuk se širokou frekvenční 
odezvou.

Dálkové ovládání je ve stejné 
barvě jako sluchátka. Umí ovládat 
zařízení Apple a díky mikrofonu 
můžete volat přes iPhone.

Hudba nikdy nebyla 
tak stylová.

modrá

bílá

černá

červená

hnědá

zelená

bílá

černá

Poslouchejte hudbu, kdekoli chcete.

• vychutnejte si hudbu ze svého smartphonu nebo tabletu 
prostřednictvím bezdrátového spojení Bluetooth

• připojení k Bluetooth jedním dotykem, kompatibilní s NFC
• ochrana proti vniknutí tekutiny 
• silný systém 2 reproduktorů s technologií SR Bass
• Music Enhancer a Extended Stereo
• rozměry (Š × V × H): 172 × 60 × 54 mm
• hmotnost: 0,5 kg

NX-P100 
    přenosný bezdrátový reproduktor

mini jack

mini jack

černá šedá oranžová

Drsný vzhled, snadné přenášení.

• vychutnejte si hudbu ze svého smartphonu prostřednictvím 
bezdrátového spojení Bluetooth

• výrazný design ve čtyřech barvách 
• dynamický zvuk se supervelkým 10cm wooferem pro silné basy
• napájení ze sítě i z baterie pro maximální mobilitu
• rozměry (Š × V × H): 210 × 237 × 240 mm
• hmotnost: 1,5 kg

PDX-B11     
systém reproduktorů 
s př ipojením Bluetooth 

modrá

11 
ktorů 

modrá

Barevné 
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Vždy živá.
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Stylový způsob, jak mít svou hudbu vždy s sebou.

• ze slitiny manganu, 
věrná reprodukce basů

• speciální design 
měniče o průměru 8,5 mm

• dvoustranné uchycení 
zajistí, že sluchátka 
dobře drží

• vroubkované ušní nástavce 
dokonale padnou

• hmotnost: 15,4 g

EPH-W32     
vn i t řn í  s l uchá tka

EPH-R32     
vn i t řn í  s l uchá tka

EPH-W22     
vn i t řn í  s l uchá tka

EPH-R22     
vn i t řn í  s l uchá tka

• speciální design měniče o průměru 8,5 mm 
a modulující trubice pro výrazné střední tóny a basy

• dvoustranné uchycení pevně drží na uších
• vroubkované ušní nástavce dokonale padnou
• hmotnost: (EPH-W32) 22,6 g; (EPH-R32) 15,4 g

• speciální design měniče o průměru 8,5 mm. 
Užijte si hudbu s výraznými basy

• dvoustranné uchycení pevně drží na uších
• vroubkované ušní nástavce dokonale padnou
• hmotnost: (EPH-W22) 22,5 g; (EPH-R22) 15,3 g

EPH-R52     
vn i t řn í  s l uchá tka

S dálkovým 
ovládáním 

S dálkovým 
ovládáním 

S dálkovým 
ovládáním 

S bezdrátovým 
adaptérem

S bezdrátovým 
adaptérem

* Pouze část do uší.

I při sportu budou sluchátka 
pevně a pohodlně držet.

• odolná vůči potu a vodě*
• živé, stylové barvy
• dvoustranné uchycení pevně drží na uších
• hmotnost: (EPH-WS01) 22,5 g; (EPH-RS01) 15,3 g

EPH-WS01     
vnitřní s luchátka

EPH-RS01     
vnitřní s luchátka

S dálkovým 
ovládáním 

S bezdrátovým 
adaptérem

béžová

modrá

Sportovní 
typ

titanová černá bílá

zlatá zlatá růžová

černáčervená modrá
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čistá bíláčistá černá

• podporuje aptX® a AAC
• připojení k Bluetooth jedním dotykem, kompatibilní s NFC 
• ovladač DTA pro snadné ovládání
• Music Enhancer
• velký displej hodin a funkce IntelliAlarm
• elegantní design s praktickým plochým vrchním panelem 

ze skutečného dřeva
• výstupní výkon 15 W × 2
• rozměry (Š × V × H): 370 × 110 × 234 mm 
• hmotnost: 3,9 kg

                Hudba je nyní vždy na dosah  
                díky speciální aplikaci

Bezplatná aplikace Yamaha DTA 
CONTROLLER promění váš smartphone 
nebo tablet v dálkové ovládání a poskytne 
vám plnou kontrolu nad mnoha funkcemi.

TSX-B235 
systém Desktop Audio

          
              

Design, který je v souladu s vašimi 
vnitřními hodinami 

Krásné zařízení TSX-B235 
s mnoha funkcemi má jemný 
přirozený vzhled a je vybaveno 
dvěma porty USB. Jeden slouží 
k přehrávání hudby a druhý je 
vyhrazen pro nabíjení. 

Čistá barva, čistý zvuk.

Jednobarevná Jednobarevné

Přehrávání přes Bluetooth® ve vysoké kvalitě

Díky podpoře Bluetooth můžete bezdrátově přehrávat 
hudbu uloženou v mobilním zařízení. Podporuje také 
formáty aptX® a AAC, takže si přes Bluetooth vychutnáte 
zvuk bez kompromisů. A v neposlední řadě je díky 
podpoře NFC automatické párování zařízení hračkou.

FM 30 Station
Preset mini jack

• ostatní funkce stejné jako u modelu TSX-B235

Model s tunerem DAB/DAB+

TSX-B235D 
Sys tém Desk top Aud io
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• jedinečný design s hodinami a budíkem  
• kompatibilita s Bluetooth umožňuje užívat si streamovanou hudbu  
• dva 5cm reproduktory s plným rozsahem a port typu Bass-reflex 
• port USB pro nabíjení smartphonu 
• DAB/DAB+ pro požitek z vysoce kvalitního vysílání 

digitálního rádia
• rozměry (Š × V × H): 180 × 100 × 200 mm  
• hmotnost: 0,9 kg

černá

Hudba v souladu s elegantním stylem.

TSX-B15D systém Desktop Audio

bílá
mini jack

Model se všemi funkcemi bez 
tuneru DAB/DAB+.

TSX-B15     systém Desktop Audio

mini jack černá

HPH-200     
sluchátka

• otevřený design pro přirozený zvuk 
• velký měnič o průměru 40 mm vytváří 

mocné basy 
• úprava otočení sluchátkové části a délky 

hlavového mostu
• hmotnost: 180 g

EPH-100         
vnitřní s luchátka

• superkompaktní měnič o průměru 6 mm
• sluchátková část s dvoustupňovou lamelou 
• přesně tvarované 
   hliníkové tělo
• inteligentní držák kabelu
• hmotnost: 13,5 g

černábílá

Prvotřídní sluchátka 
s nepřekonatelným zvukem.

Špičková sluchátka do uší vám zprostředkují 
přímé setkání s hudbou.
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estetika zvuku.



Použití velkých, těžkých transformátorů, tepelných 
jímek a dalších dílů vyžaduje silnou, pevnou šasi, proto 
mají modely AVENTAGE tuhý spodní rám s příčkami 
ve tvaru písmene H poskytujícími další oporu. Šasi 
prakticky nevibruje ani při vysoké hlasitosti. Vnitřní 
uspořádání a obvody jsou navrženy tak, aby bylo 
dosaženo dokonalé symetrie, protože pravý a levý 
kanál jsou od sebe 
fyzicky i elektricky 
odděleny. 
Tím se maximalizuje 
oddělení kanálů, 
zlepšuje poměr signálu 
k šumu a dosahuje 
široké, otevřené 
zvukové scény.

Vyšší kvalita zvuku díky minimalizaci vibrací

Komponenty
domácího 

kina

S podporou Dolby Atmos a DTS:X přichází zvuk 
ze všech směrů. Zvuk pohybujících se předmětů 
je realističtější stejně jako dojem výšky a pohybu. 
Neuvěřitelný formát CINEMA DSP HD3 společnosti 
Yamaha posouvá zážitek z prostorového zvuku ještě 
dále, protože využívá dvě jednotky CINEMA DSP 
a vytváří vyšší a širší zvuková pole.
*Dolby Atmos: CX-A5100,
RX-A3050/A2050/A1050/A850

*DTS:X: CX-A5100, RX-A3050/
A2050/A1050 (Přehrávání DTS:X 
bude možné po aktualizaci fi rmwaru.)

*CINEMA DSP HD3: CX-A5100, 
RX-A3050

Formáty Dolby Atmos®, DTS:X a CINEMA DSP HD3

Dvě 

24
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AV receivery Yamaha podporují formáty 
FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů, 
bezeztrátové přehrávání Apple a DSD 
2,8 MHz / 5,6 MHz, takže přehrávají 
skvělý zvuk ze síťového úložiště NAS, 
počítače nebo zařízení USB.

Přehrávání zvuku 
s vysokým rozlišením

Řada RX-V79

Systém MusicCast přináší 
nové možnosti zábavy

Zahřeje vás na duši a roztančí vás. Společnost Yamaha chce přinášet 
zážitky, které vás nenechají chladnými. Tyto vysoce pokročilé vlajkové 
lodi posouvají hranice audiovizuální zábavy.

Podpora celé řady streamovacích služeb. 
Můžete si užívat hudbu z celého světa, 
od nejnovějších hitů po klasiku.

Streamujte bez omezení 
z podporovaných služeb

S krásným displejem a hladkým 
ovládáním máte naprostou 
kontrolu nad všemi funkcemi. 
Snadno přizpůsobíte pokročilá 
nastavení, jako jsou efekty 
zvukového pole.

OVLÁDACÍ APLIKACE AV

o
Kom

ponenty dom
ácího kina

Všechny modely (kromě RX-V379) 
podporují systém MusicCast. Hudbu 
z BD, CD nebo gramofonů* připojených 
k externímu vstupu A/V receiveru 
lze předávat na zařízení MusicCast 
v jiných místnostech. Kromě toho 
jsou podporovány formáty s vysokým 
rozlišením, jako je WAV/FLAC/AIFF 
192 kHz / 24 bitů a bezeztrátové 
přehrávání Apple 192 kHz / 24 bitů, 
takže můžete sestavit vysoce kvalitní 
systém v několika místnostech.

* Modely se vstupem Phono: RX-A3050/A2050/

A1050/A850, RX-779. 

špičky.

S funkcí Bluetooth si můžete užívat 
snadné bezdrátové přehrávání hudby 
na smartphonech a jiných zařízeních. 
Funkce Yamaha Compressed Music 
Enhancer je nyní optimalizovaná 
pro přenos audia přes Bluetooth 
a dokazuje jasné kvality zvuku.
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RX-A3050 RX-A2050

Výkon zesilovače

230 W na kanál
(4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)

150 W na kanál
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)

220 W na kanál
(4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)

140 W na kanál
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)

Fu
nk

ce
 

ro
zh

ra
ní

 H
D

M
I Rozhraní HDMI (čelní vstup HDMI)

(výstup zóna B) 
(čelní vstup HDMI)
(výstup zóna B) 

HDCP2.2 • (7 vstupů / 2 výstupy) • (7 vstupů / 2 výstupy)

4K Ultra HD průchod a upscaling (průchod a upscaling) 
(4K60p 4:4:4)

(průchod a upscaling) 
(4K60p 4:4:4)

A
ud

io
Fu

nk
ce

Protirezonanční konstrukce Dvojité dno / příčka rámu ve tvaru písmene H / tuhý spodní rám Příčka rámu ve tvaru písmene H / tuhý spodní rám

DAC ESS ES9016 × 1, ES9006 × 1 ESS ES9006 × 2

Music Enhancer ve vysokém rozlišení • •

Fu
nk

ce
 s

ítě

Vestavěná Wi-Fi / Wireless direct • (DLNA 1.5) • (DLNA 1.5)

Bluetooth • •
Aplikace (ovládací aplikace AV / průvodce nastavením AV) • / • • / •
AirPlay / Internetové rádio • / • • / •
Služba streamování

* *

Formát Hi-Res Audio FLAC/WAV/AIFF/ bezeztrátové přehrávání Apple / DSD FLAC/WAV/AIFF/ bezeztrátové přehrávání Apple / DSD

Fu
nk

ce
 

zv
uk

ov
éh

o 
po

le Technologie CINEMA DSP CINEMA DSP HD3 (23 programů DSP) CINEMA DSP 3D (23 programů DSP)

Dekódování formátu HD Audio

Automatická kalibrace YPAO • (3D / úhel reproduktoru / 
R.S.C. s měřením Multi-point) • (R.S.C. s měřením Multi-point)

YPAO Volume • •
Funkce Virtual Presence / Surround Back Speaker • / • • / •

S
na

dn
é 

po
už

ití

Digitální připojení USB • (paměť USB, iPod/iPhone) • (paměť USB, iPod/iPhone)

Vstup Phono • •
Vícejazyčné rozhraní OSD • (angličtina/němčina/francouzština/španělština/

ruština/italština/japonština/čínština) • (angličtina/němčina/francouzština/španělština/
ruština/italština/japonština/čínština)

Funkce SCENE • (Zóna 2/3/4) • (Zóna 2/3/4)

Yamaha Original Video Processing • (nastavitelné) • (nastavitelné)

Ovládání zón • (Zóna 2/3/4) • (Zóna 2/3/4)

Přepínání zón HDMI • (pokročilé) • (pokročilé)

Funkce nastavení a obecné informace
Veškeré funkce nižších modelů jsou k dispozici 
i u modelů vyšších.

• možnost rozšíření na 11.2kanálový systém
• 11.2kanálové konektory Preout
• CINEMA DSP HD3

• pozlacené konektory
• robustní nohy dodávají šasi větší stabilitu
• extra velké blokové kondenzátory
• spotřeba energie v pohotovostním režimu:

0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,4 W (režim HDMI Through zapnut)
•  rozměry (Š × V × H): 435 × 192 × 474 mm, 

435 × 257 × 474 mm (s anténou)
• hmotnost: 19,6 kg

• pokročilé přepínání zón HDMI umožňuje flexibilně přepínat AV na různé zóny
• grafické ovládaní (výběr skladby/stanice, zobrazení obrázku k albu atd.)
• vysokoproudý transformátor
• Music Enhancer ve vysokém rozlišení
• Yamaha Original Video Processing
• spotřeba energie v pohotovostním režimu:

0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,4 W (režim HDMI Through zapnut)
•  rozměry (Š × V × H): 435 × 192 × 474 mm, 

435 × 257 × 474 mm (s anténou)
• hmotnost: 17,0 kg

* Pouze RX-A3050/A2050/A1050. RX-A850/A750, RX-AS710D, RX-S601/S601D a řada RX-Vx79 mají 17 programů.
** RX-A1050/A850/A750, RX-AS710D, RX-V679/V579: 7kanálové stereo. RX-V479/V379/S601/S601D: 5kanálové stereo.

Sport

Recitál/opera*

Akční hra

Hra RPG

Hudební video

Standardní

Divadlo

Sci-Fi

Dobrodružný

Drama

Monofonní film

Sál v Mnichově

Hala ve Vídni

Hala v Amsterdamu*

Komorní

Kostel ve Freiburgu*

Kostel v Royaumontu*

Vesnický předvoj*

The Bottom Line

Klub ve sklepě

Divadlo Roxy

Loft ze skladiště*

9kanálový stereofonní zvuk**

ř d j*

23 programů technologie 
DSP Surround

Film Hudba

Kompatibilita se zařízením iPod/iPhone

K dispozici v titanovém provedení. K dispozici v titanovém provedení.

9.2
kanálový

9.2
kanálový

8 vstupů 2 výstupy 8 vstupů 2 výstupy

Pokročilé grafi cké rozhraní 
HD 
FontPokročilé grafi cké rozhraní 

HD 
Font

HDCP2.2

Kompatibilní se všemi modely

Porovnání řady AVENTAGE

HDCP2.2
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RX-A1050 RX-A850 RX-A750 RX-A550
170 W na kanál
(4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)

110 W na kanál
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)

160 W na kanál
(4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)

100 W na kanál
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)

150 W na kanál
(4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)

90 W na kanál
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)

135 W na kanál
(6 ohmů, 1 kHz, 10 % THD, 1 kanál řízený)

80 W na kanál
(6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

(čelní vstup 
HDMI)

• (7 vstupů / 2 výstupy) • (3 vstupy / 2 výstupy) • (3 vstupy / 1 výstup) • (1 vstup / 1 výstup)

(průchod a upscaling) 
(4K60p 4:4:4)

(průchod a upscaling) 
(4K60p 4:4:4)

(průchod a upscaling) 
(4K60p 4:4:4) • (průchod)

(4K60p 4:2:0)

Příčka rámu ve tvaru písmene H / tuhý spodní rám — — —

ESS ES9006 × 1 Burr-Brown PCM5101 Burr-Brown PCM5101 Burr-Brown PCM1681

• — — —

• (DLNA 1.5) • (DLNA 1.5) • (DLNA 1.5) • (DLNA 1.5)

• • • •
• / • • / • • / • • / •
• / • • / • • / • • / •

* * * *

FLAC/WAV/AIFF/ bezeztrátové přehrávání Apple / DSD FLAC/WAV/AIFF/ bezeztrátové přehrávání Apple / DSD FLAC/WAV/AIFF/ bezeztrátové přehrávání Apple / DSD FLAC/WAV/AIFF/ bezeztrátové přehrávání Apple / DSD

CINEMA DSP 3D (23 programů DSP) CINEMA DSP 3D (17 programů DSP) CINEMA DSP 3D (17 programů DSP) CINEMA DSP 3D (17 programů DSP)

• (R.S.C. s měřením Multi-point) • (R.S.C. s měřením Multi-point) • (R.S.C. s měřením Multi-point) •
• • • —

• / • • / • • / • • / —

• (paměť USB, iPod/iPhone) • (paměť USB, iPod/iPhone) • (paměť USB, iPod/iPhone) • (paměť USB, iPod/iPhone)

• • — —

•
(angličtina/němčina/
francouzština/španělština/ruština/
italština/japonština/čínština) •

(angličtina/němčina/
francouzština/španělština/ruština/
italština/japonština/čínština) •

(angličtina/němčina/
francouzština/španělština/ruština/
italština/japonština/čínština) •

(angličtina/němčina/
francouzština/španělština/ruština/
italština/japonština/čínština)

• (Zóna 2) • (Zóna 2) • (Zóna 2) —

— — — —

• (Zóna 2) • (Zóna 2) • (Zóna 2) —

• — — —

• přepínání zón HDMI umožňuje přehrávání různých
   audio/video zdrojů v různých místnostech
• zesilovač výkonu s vysokorychlostní teplotní odezvou
• obvod Ultra Low Jitter PLL
• funkce zálohy a obnovení systému
• spotřeba energie v pohotovostním režimu:

0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,4 W (režim HDMI Through zapnut)
•  rozměry (Š × V × H): 435 × 182 × 439 mm, 

435 × 247 × 439 mm (s anténou)
• hmotnost: 14,9 kg

• podpora Dolby Atmos®

• režim Párty
• vstup Phono pro přehrávání vinylových desek
• 7.2kanálové konektory Preout
• spotřeba energie v pohotovostním režimu:

0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,3 W (režim HDMI Through zapnut)
•  rozměry (Š × V × H): 435 × 171 × 382 mm,

435 × 234 × 382 mm (s anténou)
• hmotnost: 10,6 kg

• nové vysoce kvalitní ovládání hlasitosti a nezávislý zdroj napájení
• obvody Pure Direct pro čistou kvalitu zvuku HiFi
• funkce Dialogue Lift zajišťuje, že dialog vychází ze středu obrazovky
• Virtual CINEMA DSP pro 7.1kanálový prostorový zvuk
• univerzální ovládání zón: zapnutí a vypnutí zóny 2
• spotřeba energie v pohotovostním režimu:

0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,3 W 
(režim HDMI Through zapnut)

•  rozměry (Š × V × H): 435 × 171 × 380 mm,
435 × 234 × 380 mm (s anténou)

• hmotnost: 10,5 kg

•  přehrávání zvuku formátů FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů, 
bezeztrátové přehrávání Apple 96 kHz / 24 bitů, DSD 2,8 MHz / 
5,6 MHz

• funkce Virtual CINEMA FRONT vytváří virtuální prostorový zvuk 
s 5 reproduktory umístěnými vepředu

• přehrávání bez přerušení (PC/USB)
• spotřeba energie v pohotovostním režimu:

0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,5 W 
(režim HDMI Through zapnut)

• rozměry (Š × V × H): 435 × 161 × 327 mm, 
435 × 221 × 327 mm (s anténou)

• hmotnost: 8,1 kg

K dispozici v titanovém provedení. K dispozici v titanovém provedení.K dispozici v titanovém provedení.K dispozici v titanovém provedení.

7.2
kanálový

7.2
kanálový

7.2
kanálový

5.1
kanálový

Barevné OSD

* Přehrávání DTS:X bude možné po aktualizaci fi rmwaru. Podrobnosti o aktualizaci najdete na webových stránkách společnosti Yamaha.
* Dostupnost služby závisí na oblasti.

8 vstupů 2 výstupy 8 vstupů 2 výstupy 6 vstupů 1 výstup 6 vstupů 1 výstup

Pokročilé grafi cké rozhraní 
HD 
FontPokročilé grafi cké rozhraní 

HD 
Font Pokročilé grafi cké rozhraní 

HD 
Font

HDCP2.2HDCP2.2
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HDCP2.2 HDCP2.2

K dispozici v titanovém provedení. 

BD-A1040
Univerzální přehrávač disků Blu-ray 
s  technologi í  WiFi

• kompatibilita s Miracast a integrované rozhraní Wi-Fi 
• integrované rozhraní Bluetooth® pro bezdrátové 

streamování hudby ze smartphonu nebo tabletu
• přehrávání disků Blu-ray 3D™
• přehrávání disků SACD a DVD-Audio
• symetrické obvody a D/A převodník zvuku 

192 kHz / 32 bitů
• luxusní čelní panel z hliníku

• audio formát FLAC s vysokým rozlišením 
192 kHz / 24 bitů, kompatibilita 
přehrávání ALAC souborů

• výstup obrazu HDMI v rozlišení 1080p / 24 Hz
• díky průvodci nastavením se celý proces 

nastavení usnadňuje
• rozměry (Š × V × H): 435 × 86 × 258 mm
• hmotnost: 2,9 kg

Přehrávač disků Blu-ray Disc™ AVENTAGE

 1080p

Aplikace 
AV 

Controller
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RX-V779 RX-V679

Výkon zesilovače

160 W na kanál
(4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)

95 W na kanál
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)

150 W na kanál
(4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)

90 W na kanál
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)

Fu
nk

ce
 

ro
zh

ra
ní

 H
D

M
I Rozhraní HDMI (čelní vstup HDMI)

(výstup zóny B) 
(čelní vstup HDMI)

HDCP2.2 • (3 vstupy / 2 výstupy) • (3 vstupy / 1 výstup)

4K Ultra HD průchod a upscaling (průchod a upscaling) (průchod a upscaling)

Signál 4K • (4K60p 4:4:4) • (4K60p 4:4:4)

HDMI CEC, ARC • •

Fu
nk

ce
 s

ítě

Vestavěná Wi-Fi / Wireless direct • (DLNA 1.5) • (DLNA 1.5)

Bluetooth • •
Aplikace (ovládací aplikace AV / průvodce nastavením AV) • / • • / •
AirPlay / Internetové rádio • / • • / •
Služba streamování

* *

Formát Hi-Res Audio • FLAC/WAV/AIFF/
bezeztrátové přehrávání Apple / DSD • FLAC/WAV/AIFF/

bezeztrátové přehrávání Apple / DSD

Fu
nk

ce
 z

vu
ko

vé
ho

 p
ol

e

Technologie CINEMA DSP • (3D, 17 programů DSP) • (3D, 17 programů DSP)

Podpora Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio • •
Automatická kalibrace YPAO • (R.S.C. s měřením Multi-point) • (R.S.C.)

YPAO Volume • •
Funkce Dialogue Lift a Dialogue Level Adjustment • •
Funkce Virtual Presence / Surround Back Speaker • / • • / •
Virtual CINEMA FRONT • (virtuální 7.1kanálový) • (virtuální 7.1kanálový)

Extra Bass • •

S
na

dn
é 

po
už

ití Digitální připojení USB • (paměť USB, iPod/iPhone) • (paměť USB, iPod/iPhone)

Vstup Phono • —

Vícejazyčné rozhraní OSD • (angličtina/němčina/francouzština/španělština/
ruština/italština/japonština/čínština) • (angličtina/němčina/francouzština/španělština/

ruština/italština/japonština/čínština)

Ovládání zón • (Zóna 2) • (Zóna 2)

Funkce nastavení a obecné informace
Veškeré funkce nižších modelů jsou k dispozici 
i u modelů vyšších.

• čelní panel z hliníku
•  zóna B HDMI pro streamování zvuku a videa do jiné místnosti 

(stejný obsah jako v hlavní místnosti)
• režim Párty
• vstup Phono pro přehrávání vinylových desek
• přednastavené dálkové ovládání
• 7.2kanálové konektory Preout pro připojení vnějšího výkonového zesilovače
• spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 

1,3 W (režim HDMI Through zapnut)
•  rozměry (Š × V × H): 435 × 171 × 379 mm, 

435 × 234 × 379 mm (s anténou)
• hmotnost: 10,6 kg

• inteligentní přidělování výkonového zesilovače
•  univerzální ovládání zóny 2
• obvody Pure Direct a Low Jitter PLL
• ovládání odrazu zvuku technologií YPAO R.S.C.
• vysoce kvalitní zpracování obrazu
• konverze analogového signálu na HDMI 
• spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 

1,3 W (režim HDMI Through zapnut)
•  rozměry (Š × V × H): 435 × 171 × 378 mm, 

435 × 234 × 378 mm (s anténou)
• hmotnost: 10 kg

RX-V779/V679/V579/V479

RX-V779/V679/V579/V479

HDCP2.2

K dispozici v titanovém provedení.

7.2
kanálový

Pokročilé grafi cké rozhraní 

6 vstupů 1 výstup

HD 
Font

K dispozici v titanovém provedení.

7.2
kanálový

Pokročilé grafi cké rozhraní 

6 vstupů 2 výstupy

HD 
Font

Porovnání řady RX-V79

K dispozici v titanovém provedení. 

BD-S677
přehrávač disků Blu-ray 
s rozhraním Wi-Fi

• kompatibilita s technologií Miracast pro 
vychutnání si různých druhů médií na 
smartphonu či tabletu 

• snadné připojení integrovaným rozhraním Wi-Fi
• přehrávání disků Blu-ray 3D™
• přehrávání SACD
• aplikace kompatibilní se zařízením iPhone/iPad 

a telefony a tablety se systémem Android

• D/A převodník zvuku 192 kHz / 32 bitů
• audio formát FLAC s vysokým rozlišením 

192 kHz / 24 bitů, kompatibilita přehrávání 
ALAC souborů

• výstup obrazu HDMI v rozlišení 1080p / 24 Hz
• funkce SCENE pomocí rozhraní HDMI CEC
• rozměry (Š × V × H): 435 × 86 × 257 mm
• hmotnost: 2,7 kg

Přehrávače disků Blu-ray Disc™

Aplikace 
AV 

Controller
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RX-V579 RX-V479 RX-V379
115 W na kanál
(6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)

80 W na kanál
(6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

115 W na kanál
(6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)

80 W na kanál
(6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

100 W na kanál
(6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)

70 W na kanál
(6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

• (1 vstup / 1 výstup) • (1 vstup / 1 výstup) • (1 vstup / 1 výstup)

• (průchod) • (průchod) • (průchod)

• (4K60p 4:2:0) • (4K60p 4:2:0) • (4K60p 4:2:0)

• • •
• (DLNA 1.5) • (DLNA 1.5) —

• • •
• / • • / • — / •
• / • • / • — / —

* *
—

• FLAC/WAV/AIFF/
bezeztrátové přehrávání Apple / DSD • FLAC/WAV/AIFF/

bezeztrátové přehrávání Apple / DSD
—

• (3D, 17 programů DSP) • (3D, 17 programů DSP) • (17 programů DSP)

• • •
• • •
— — —

— — —

• / • • / — — / —

• (virtuální 5.1kanálový) • (virtuální 5.1kanálový) • (virtuální 5.1kanálový)

• • •
• (paměť USB, iPod/iPhone) • (paměť USB, iPod/iPhone) • (paměť USB)

— — —

• (angličtina/němčina/francouzština/španělština/
ruština/italština/japonština/čínština) • (angličtina/němčina/francouzština/španělština/

ruština/italština/japonština/čínština) • (angličtina/němčina/francouzština/španělština/
ruština/italština/japonština/čínština)

• (Zóna reproduktorů B) — —

• snadné nastavování Wi-Fi, tj. WPS atd.
• reproduktorová zóna B poskytuje 2kanálový zvuk pro druhou místnost
• dvouzesilovačové připojení
• funkce virtuálního reproduktoru Virtual Surround Back Speaker
• dva výstupy pro subwoofer (simultánní výstupy)
• vstup/výstup komponentního videa
• intuitivní dálkové ovládání s novým designem
• spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 

1,5 W (režim HDMI Through zapnut)
•  rozměry (Š × V × H): 435 × 161 × 327 mm, 

435 × 221 × 327 mm (s anténou)
• hmotnost: 8,1 kg

•  přehrávání zvuku formátů FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů, bezeztrátové 
přehrávání Apple 96 kHz / 24 bitů, DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz 

• přehrávání bez přerušení (PC/USB)
• nabíjení zařízení iPod atd. přes USB, když je AV receiver vypnutý
• CINEMA DSP 3D s funkcí Virtual Presence Speaker
• pohotovostní režim HDMI Through
• obvody PLL s nízkým chvěním a režim Direct
• intuitivní dálkové ovládání s novým designem
• spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 

1,5 W (režim HDMI Through zapnut)
•  rozměry (Š × V × H): 435 × 161 × 327 mm, 

435 × 221 × 327 mm (s anténou)
• hmotnost: 8,1 kg

•  funkce Virtual CINEMA FRONT vytváří virtuální prostorový zvuk s 5 reproduktory 
umístěnými vepředu

•  extra basy obohacují mocný zvuk basů, dokonce i s malými reproduktory
• D/A převodníky zvuku 192 kHz / 24 bitů s certifikací společnosti Burr-Brown pro 

všechny kanály
• tlačítka SCENE – rychlá a jednoduše použitelná
• režim ECO a nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu
• intuitivní dálkové ovládání s novým designem
• spotřeba energie v pohotovostním režimu:

0,3 W (ovládání HDMI vypnuto), 0,9 W (ovládání HDMI zapnuto)
• rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 315 mm
• hmotnost: 7,4 kg

K dispozici v titanovém provedení.

7.2
kanálový

Barevné OSD

* Dostupnost služby závisí na oblasti.

6 vstupů 1 výstup

HDCP2.2

K dispozici v titanovém provedení.

5.1
kanálový

Barevné OSD

4 vstupy 1 výstup

HDCP2.2

K dispozici v titanovém provedení.

5.1
kanálový

Barevné OSD

6 vstupů 1 výstup

HDCP2.2
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BD-S477
přehrávač disků Blu-ray 
s rozhraním Wi-Fi

• kompatibilita s technologií Miracast
• snadné připojení integrovaným rozhraním Wi-Fi
• bitstreamový výstup formátu HD Audio
• aplikace kompatibilní se zařízením iPhone/iPad 

a telefony a tablety se systémem Android
• výstup obrazu HDMI s rozlišením 1080p / 24 Hz

• audio formát FLAC s vysokým rozlišením 
192 kHz / 24 bitů, kompatibilita přehrávání 
ALAC souborů

• díky průvodci nastavením se celý proces 
nastavení usnadňuje

• rozměry (Š × V × H): 435 × 51 × 197 mm
• hmotnost: 1,8 kg

Aplikace 
AV 

Controller
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Absolutní kvalita

Zesilovač MX-A5000 je 
v některých oblastech k dispozici 
v černém, titanovém a zlatém 
provedení.

Špičkový výkon řady AVENTAGE. 11 kanálů zesilovače s jasným, 

transparentním výstupem při všech úrovních výkonu.

MX-A5000 
    11kanálový zesi lovač

CX-A5100 
11.2kanálový AV předzesi lovač

Předzesilovač CX-A5100 je v některých oblastech k dispozici v černém, 
titanovém a zlatém provedení.

Nová technologie pro realističtější zážitek 

Předzesilovač CX-A5100 
využívá technologii CINEMA 
DSP HD3 a podporuje nejnovější 
formáty prostorového zvuku 
jako Dolby Atmos a DTS:X*. 
Vytváří trojrozměrný prostor, 
kde se jednotlivé zvukové prvky 
mohou volně pohybovat, takže 
vzniká dojem pohybu, který plně 
odpovídá záměru režiséra. 
* Přehrávání DTS:X bude možné po aktualizaci fi rmwaru.

HDCP2.2

• 11.2kanálový předzesilovač konceptu AVENTAGE
• CINEMA DSP HD3 s 33 programy DSP
• podpora nejnovějších formátů: Dolby Atmos a DTS:X
• přehrávání zvuku formátů DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz, FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů 

a bezeztrátové přehrávání Apple
• průchod a upscaling 4K60p
• do specifikací HDMI 2.0a přidáno HDR* Video
• Yamaha Original High Quality Video Processing
• Music Enhancer ve vysokém rozlišení dále zlepšuje hudební věrnost
• rozměry (Š × V × H): 

435 × 192 × 474 mm (s anténou: 435 × 247 × 474 mm)
• hmotnost: 13,5 kg

* Podpora HDR bude zahrnuta v aktualizaci firmwaru. Termín vydání aktualizace nebyl zatím stanoven.  

* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.
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• 5kanálový mocný prostorový zvuk
95 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
60 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

• přehrávání zvuku formátů DSD, FLAC/WAV/AIFF a bezeztrátové 
přehrávání Apple

• podpora 4K Ultra HD se standardem 4K60p, HDCP2.2
• rozměry (Š × V × H): 435 × 111 × 327 mm (s anténou: 435 × 176 × 327 mm)
• hmotnost: 7,8 kg

• 7kanálový mocný prostorový zvuk
100 W na kanál (8 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
60 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,07 % THD, 2 kanály řízené)

• DAB/DAB+ pro požitek z vysoce kvalitního vysílání digitálního rádia
• pátá noha navíc s technologií proti rezonanci (klín A.R.T. ) 
• rozměry (Š × V × H): 435 × 111 × 377 mm 

(s anténou: 435 × 181 × 377 mm) 
• hmotnost: 9,2 kg

Tenký a kompaktní –
nový styl síťového AV receiveru

RX-S601D 
AV receiver

Model tuneru DAB/DAB+

RX-S601 
AV receiver

RX-AS710D 
AV receiver

První tenký model AVENTAGE s tunerem DAB/DAB+

* Na fotografii je RX-S601.

* Satelitní reproduktory sady reproduktorů v 5.1kanálové konfi guraci NS-P20 a pasivní subwoofer.

Systém pro 
začátečníky

Kompatibilní 
s Bluetooth

• AV receiver HTR-2067 (černý)
• sada reproduktorů v 5.1kanálové konfiguraci* (černá)  

• AV receiver HTR-3068 (černý)
• 5.1kanálová sada reproduktorů NS-P20 (černé)   YHT-1810

sada domácího kina
YHT-2920EU
sada domácího kina

* Satelitní reproduktory sady reproduktorů v 5.1kanálové konfiguraci NS-P20 a pasivní subwoofer.

Síťové 
funkce

Včetně BD 
přehrávače

• AV receiver HTR-4068 (černý)
• 5.1kanálová sada reproduktorů NS-P40 (černé)   

• AV receiver HTR-2067 (černý)
• přehrávač Blu-ray Disc™ BD-S477 (černý)  
•  sada reproduktorů v 5.1kanálové 

konfiguraci* (černá)   

YHT-4920EU
sada domácího kina

BD-Pack 1810
sada domácího kina

Vyberte si svoje smart HTiB. Home Theatre Package in a Box 

(Domácí kino v jednom balení)

K dispozici v titanovém provedení.

* Modely RX-S601/S601D 
jsou rovněž dostupné v bílém 
a titanovém provedení. 

RX-A710D / RX-S601 / RX-S601D

HDCP2.2
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Vstupy
HDMI*1 (lze přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI1-7:HDCP2.2) 8
Síť (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup 3
Koaxiální digitální vstup 3
Vstup analogového zvuku*1 (se vstupem Phono) 9
Komponentní video (lze přiřadit vstup zvuku) 3
Kompozitní video*1 5

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 2 (přiřaditelný k zóně)
Monitor komponentního videa 1
Monitor kompozitního výstupu 1
Výstup Pre Out 7.2k. 
Reproduktor 7k. / 9 koncovek
Subwoofer  2 × mono
Konektor sluchátek*1 1
Ostatní
Zvukový výstup zóny 2 s ovládáním hlasitosti a tónu 1  
Vzdálený vstup/výstup 1 / 1
  +12 V / celkem 0,1 A Trigger Out  2
   RS-232C   1 
Konektor pro odpojitelný kabel napájení 1

7kanálový 170 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanálové řízený)
 110 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)

    RX-A1050

Vstupy
HDMI*1 (lze přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI1,2,3:HDCP2.2) 8
Síť (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup  2
Koaxiální digitální vstup 2
Vstup analogového zvuku*1 (se vstupem Phono) 6
Komponentní video (lze přiřadit vstup zvuku) 2
Kompozitní video*1 5

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

*2   Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

*3   Možnost přiřazení zadní L/P na dvouzesilovačový režim (čelní L/P).

*4  Konektory přídavných reproduktorů lze přiřadit k zóně 2 nebo Presence.

Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 2 (simultánní)
Monitor komponentního videa 1
Monitor kompozitního výstupu 1
Výstup Pre Out 7.2k.
Reproduktor*3/*4  7k. / 9 koncovek
Subwoofer 2 × mono
Konektor sluchátek*1 1
Ostatní
Audio výstup zóny 2  1
Vzdálený vstup/výstup 1 / 1
+12 V / celkem 0,1 A Trigger Out  1
   RS-232C   1 
Konektor pro odpojitelný kabel napájení 1

7kanálový  160 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
 100 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

     RX-A850

Vstupy
HDMI*1 (lze přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI1,2,3:HDCP2.2) 6
Síť (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup 2
Koaxiální digitální vstup 2
Vstup analogového zvuku 4
Komponentní video (lze přiřadit vstup zvuku) 2
Kompozitní video 4

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

*2   Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

*3   Možnost přiřazení zadní L/P na dvouzesilovačový režim (čelní L/P).

*4  Konektory přídavných reproduktorů lze přiřadit k zóně 2 nebo Presence.

Výstupy
  HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 1
Monitor komponentního videa 1
Monitor kompozitního výstupu 1
Reproduktor*3/*4  7k. / 9 koncovek
Subwoofer 2 × mono
Konektor sluchátek*1 1
Ostatní
Audio výstup zóny 2  1
Vzdálený vstup/výstup 1 / 1
+12 V / celkem 0,1 A Trigger Out  1
Konektor pro odpojitelný kabel napájení 1

  7kanálový  150 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
 90 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

     RX-A750

 9kanálový  220 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
     140 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)

    RX-A2050
Vstupy
HDMI*1 (lze přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI1-7:HDCP2.2) 8
Síť (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup 3
Koaxiální digitální vstup 3
Vstup analogového zvuku*1 (se vstupem Phono) 9
Komponentní video (lze přiřadit vstup zvuku) 3
Kompozitní video*1 5

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 2 (přiřaditelný k zóně)
Monitor komponentního videa 1
Monitor kompozitního výstupu 1
Výstup Pre Out 7.2k. 
Reproduktor 9k. / 11 koncovek
Subwoofer  2 (stereo, přední/zadní, Mono × 2)
Konektor sluchátek*1 1
Ostatní
Zvukový výstup zóny 2 s ovládáním hlasitosti a tónu 1  
Zvukový výstup zóny 3 s ovládáním hlasitosti a tónu  1
Vzdálený vstup/výstup 1 / 1
  +12 V / celkem 0,1 A Trigger Out  2 
  RS-232C  1
Konektor pro odpojitelný kabel napájení 1

   RX-A3050
Vstupy
HDMI*1 (lze přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI1-7:HDCP2.2) 8
Síť (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup 3
Koaxiální digitální vstup 3
Vstup analogového zvuku*1 (se vstupem Phono) 9
Komponentní video (lze přiřadit vstup zvuku) 3
Kompozitní video*1 5

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 2 (přiřaditelný k zóně)
Monitor komponentního videa 1
Monitor kompozitního výstupu 1
Výstup Pre Out 11.2k. 
Reproduktor 9k. / 11 koncovek
Subwoofer  2 (stereo, přední/zadní, Mono × 2)
Konektor sluchátek*1 1
Ostatní
Zvukový výstup zóny 2 s ovládáním hlasitosti a tónu 1
Zvukový výstup zóny 3 s ovládáním hlasitosti a tónu 1
Vzdálený vstup/výstup  1 / 1
+12 V / celkem 0,1 A Trigger Out 2
 RS-232C  1
Konektor pro odpojitelný kabel napájení 1

9kanálový  230 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
 150 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)

Rozsáhlé možnosti připojení
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Vstupy
HDMI*1 (lze přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI6:HDCP2.2) 6
Síť (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup 1
Koaxiální digitální vstup 2
Analogový audio vstup (vč. konektoru mini)  4
Komponentní video (lze přiřadit vstup zvuku) 2
Kompozitní video (lze přiřadit vstup zvuku) 4

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

*2   Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

Výstupy
  HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 1
Monitor komponentního videa 1
Monitor kompozitního výstupu 1
Reproduktor (bez subwooferu) 5k.
Subwoofer 2 × mono
Konektor sluchátek*1 1

  5kanálový 115 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
 80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

     RX-A550

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

*2  Možnost přiřazení zadní L/P na dvouzesilovačový režim (čelní L/P) 
nebo k ZÓNĚ B.

Vstupy
HDMI (lze přiřadit vstup zvuku, kompatibilní s HDMI6:HDCP2.2) 6
Síť (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup  1
Koaxiální digitální vstup  2
Analogový audio*1 (vč. konektoru mini) 4
Komponentní video (lze přiřadit vstup zvuku)  2
Kompozitní video (lze přiřadit vstup zvuku) 4

Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 1
VÝSTUP MONITORU (komponentní) 1
VÝSTUP MONITORU (kompozitní) 1
Reproduktor (bez subwooferu)*2 7k.
Subwoofer  2
Konektor sluchátek*1 1

   RX-V579
7kanálový 115 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
 80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

   RX-V779
Vstupy
HDMI*1 (lze přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI1,2,3:HDCP2.2) 6
Síť (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup 2
Koaxiální digitální vstup  2
Vstup analogového zvuku (se vstupem Phono) 5
Komponentní video (lze přiřadit vstup zvuku) 2
Kompozitní video*1 5

Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 2 (simultánní)
VÝSTUP MONITORU (komponentní) 1
VÝSTUP MONITORU (kompozitní) 1
Pre Out  7.2kanálový
Reproduktor (bez subwooferu)*3 / *4 7kanálový (9 koncovek)
Subwoofer  2 × mono
Konektor sluchátek*1 1
Ostatní
Audio výstup zóny 2 1
Vzdálený vstup/výstup   1 / 1
+12 V / 0,1 A Trigger Out    1*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

*3 Možnost přiřazení zadní L/P na dvouzesilovačový režim (čelní L/P).

*4 Konektory přídavných reproduktorů lze přiřadit k zóně 2 nebo Presence.

7kanálový  160 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
 95 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

Vstupy
HDMI*1 (lze přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI1,2,3:HDCP2.2) 6
Síť (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup 2
Koaxiální digitální vstup  2
Vstup analogového zvuku 4
Komponentní video (lze přiřadit vstup zvuku) 2
Kompozitní video*1 5

Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 1
VÝSTUP MONITORU (komponentní) 1
VÝSTUP MONITORU (kompozitní) 1
Reproduktor (bez subwooferu)*3 / *4 7kanálový (9 koncovek)
Subwoofer  2 × mono
Konektor sluchátek*1 1
Ostatní
Audio výstup zóny 2 1
Vzdálený vstup/výstup   1 / 1
+12 V / 0,1 A Trigger Out    1

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

*3 Možnost přiřazení zadní L/P na dvouzesilovačový režim (čelní L/P).

*4 Konektory přídavných reproduktorů lze přiřadit k zóně 2 nebo Presence.

   RX-V679
7kanálový  150 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
 90 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

   RX-V379
5kanálový  100 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
 70 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

Vstupy
HDMI (lze přiřadit vstup zvuku, kompatibilní s HDMI4:HDCP2.2)  4
USB* 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup  1
Koaxiální digitální vstup  2
Analogový audio*1 (vč. konektoru mini) 3
Kompozitní video (lze přiřadit vstup zvuku)  3

Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 1
VÝSTUP MONITORU (kompozitní) 1
Reproduktor 5kanálový
Subwoofer  1
Konektor sluchátek*1 1

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

RX-V479
5kanálový  115 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
 80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)

Vstupy
HDMI (lze přiřadit vstup zvuku, kompatibilní s HDMI6:HDCP2.2) 6
Síť (ETHERNET/Wi-Fi) 1
USB*1 1
Anténa rádia (FM/AM) 1 / 1
Optický digitální vstup 1
Koaxiální digitální vstup  2
Analogový audio*1 (vč. konektoru mini) 4
Kompozitní video (lze přiřadit vstup zvuku) 4

Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2) 1
VÝSTUP MONITORU (kompozitní) 1
Reproduktor 5kanálový
Subwoofer  1
Konektor sluchátek*1 1

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
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HiFi 
komponenty

HiF i  v  s í t i .
Pohodový hudební zážitek, který vám společnost Yamaha 
přináší, je jako posezení v luxusní značkové pohovce. 
Staré známé melodie, nově objevené potěšení. 
V síti můžete rozšiřovat své hudební zážitky donekonečna. 
Opět zvuk v kvalitě High-Fidelity.

Vysoce kvalitní zvuk spojený s hudebním talentem společnosti 
Yamaha v celé řadě stylů síťového audia.

Při úpravě zvuku se řídíme 
hudební věrností

Základním principem, kterým se 
systém Yamaha HiFi Audio řídí, je 
zprostředkovat možnost plně si 
vychutnat přirozené tóny nástrojů 
a lidského hlasu. Nyní jsme tento 
princip rozšířili o nový a dynamický 
koncept hudební věrnosti. Chceme, 
aby si posluchači mohli naplno užít 
nejen melodii a harmonii, ale také 
třetí prvek hudby, tedy rytmus. 

Stabilní nepřekonatelný 
síťový výkon

Nejnovější komponenty vycházejí 
z dlouholetých zkušeností 
a know-how společnosti Yamaha 
v oblasti síťových přehrávačů. 
Naše síťové jednotky se mohou 
pochlubit mimořádnou spolehlivostí 
a stabilitou, takže si můžete užívat 
hudbu jednoduše a pohodlněji, ať už 
ji přehráváte z počítače nebo úložiště 
NAS, smartphonu nebo jiné z řady 
streamovacích služeb.

Síťový receiver

R-N602

34
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Síťový akt ivní reproduktor

NX-N500
Mikrosystém

MCR-N870
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Podpora nejnovějších 
zvukových formátů 
s vysokým rozlišením

Jednotky síťového audia Yamaha jsou 
kompatibilní s celou řadou pokročilých 
formátů s vysokým rozlišením. Zvuk 
ve vysokém rozlišení vás nadchne, 
dokonce na vlastní kůži pocítíte 
atmosféru koncertní haly.

* Kompatibilní formáty se liší podle modelu.

AIFF/WAV/FLAC 192 kHz / 24 bitů

Bezeztrátové přehrávání Apple 96 kHz / 24 bitů

DSD 5,6 MHz
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• podpora streamování hudby* a internetového rádia  
• aplikace NP CONTROLLER pro smartphony nebo tablety 
• výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako YWA-10
• podpora formátu FLAC 192 kHz / 24 bitů
• D/A převodník s vysokým výkonem zaručuje precizní 

převod s nízkou hladinou šumu
• rozměry (Š × V × H): 435 × 86 × 260 mm
• hmotnost: 3,2 kg

CD-N301 
s íťový přehrávač disků CD

Dostupné v černém provedení. 

•  vyvážený přenos signálu celé scény počínaje převodníky 
D/A společnosti Burr-Brown 

• zcela oddělené digitální a analogové části
s nezávislými zdroji napájení  

• vstupní vyvážené XLR konektory 
• přehrávání bez přerušení 
• přehrávání ve 192kHz / 24bitovém formátu (pouze formát WAV/FLAC) 
• server kompatibilní s webem iTunes 
• univerzální rozhraní webového prohlížeče 
• kompatibilní s většinou serverového softwaru 
• rozměry (Š × V × H): 435 × 69 × 440 mm  
• hmotnost: 12 kg

NP-S2000 síťový přehrávač

Dostupné ve stříbrném provedení.

R-N301 / R-N500 / CD-N301 / NX-N500

• vysoký výstupní výkon 105 W × 2 (max.), 80 W × 2 (efektivní hodnota)
• podpora internetových rádií a streamování hudby*
• aplikace NP Controller pro smartphony nebo tablety
• AirPlay umožňuje streamování hudby ze zařízení Mac, PC, iPod, iPhone, iPad
• kompatibilní se 192kHz / 24bitovým formátem FLAC
• digitální připojení přes rozhraní USB pro zařízení iPod, iPhone, iPad a USB
• vstup digitálního audia pro televizor
• výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako 

YWA-10 a YBA-11
• rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 387 mm  
• hmotnost: 9,8 kg 

R-N500 síťový receiver

Dostupné v černém provedení. 

* Dostupné pomocí budoucích aktualizací fi rmwaru. 
Dostupnost služby závisí na regionech. 

R-N301 s íťový receiver

Dostupné v černém provedení. 

• vysoký výstupní výkon 115 W × 2 (max.), 100 W × 2 (efektivní hodnota)
• podpora streamování hudby* a internetového rádia 
• aplikace NP CONTROLLER pro smartphony nebo tablety 
• AirPlay umožňuje streamování hudby ze zařízení Mac, 

PC, iPod, iPhone, iPad 
• kompatibilní se 192kHz / 24bitovým formátem FLAC 
• výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství 

jako YWA-10 a YBA-11
• rozměry (Š × V × H): 435 × 141 × 333 mm
• hmotnost: 6,95 kg

* Dostupné pomocí budoucích aktualizací 
fi rmwaru. Dostupnost služby závisí na regionech. 

Síťové HiFi

R-N602 
Síťový receiver

Dostupné v černém provedení. 

Reprodukce 5,6 MHz DSD v nativním rozlišení a AIFF 
192 kHz / 24 bitů s vysoce výkonným 32bitovým D/A převodníkem
K zajištění maximální kvality síťového zvuku 
podporuje receiver formáty WAV/FLAC 
192 kHz / 24 bitů, bezeztrátový přehrávač Apple 
96 kHz / 24 bitů, DSD 5,6 MHz, a dokonce i nový 
AIFF 192 kHz / 24 bitů. Používá D/A převodník zvuku 
192 kHz / 24 bitů Burr-Brown, který má mimořádnou 
reputaci pro svoji kvalitu. Užijete si překrásný zvuk 
audia ve vysokém rozlišení.

R-N602

* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.
• vysoký výstupní výkon 105 W × 2 (max.), 80 W × 2 (efektivní hodnota)
• ToP-ART (technologie reprodukce zvuku v totální čistotě)
• MusicCast přináší nové možnosti zábavy
• aplikace MusicCast pro smartphony nebo tablety 
• kompatibilní s formáty FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů, bezeztrátový 

přehrávač Apple 96 kHz / 24 bitů a DSD 5,6 MHz
• digitální připojení přes rozhraní USB pro zařízení iPod, iPhone a USB
• vstup digitálního audia (optický/koaxiální) pro televizor
• rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 392 mm  
• hmotnost: 9,8 kg 

Připojte všechno a užijte si 
věrnou hudební reprodukci.
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Vznik aktivního 
reproduktoru HiFi
Aktivní reproduktor s kvalitou audia high fidelity a výrazným 
zvukem. Tato samostatná jednotka umožňuje poslouchat 
nejrůznější druhy hudby ze smartphonu, síťového audia 
a streamovacích služeb. Společnost Yamaha dala 
vzniknout převratnému aktivnímu reproduktoru.

Dostupné v bílém provedení.
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NX-N500 
Síťový akt ivní reproduktor

* Dostupnost streamovací služby 
závisí na oblasti.

• vysoký výstupní výkon 140 W (70 W × 2) s analogovým zesilovačem 
s diskrétní konfigurací a dvouzesilovačovou jednotkou

• vyvážený přenos a vyvážené připojení pro vysokou kvalitu zvuku
• kompatibilní s formáty FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů, bezeztrátový 

přehrávač Apple 96 kHz / 24 bitů a DSD 5,6 MHz
• široký výběr funkcí síťové integrace, včetně podpory MusicCast 
• pevná skříň s konstrukcí s trojitým zkoseným spojením  
• na displeji se zobrazuje provozní stav reproduktoru 

a zdroj přehrávaného zvuku
• rozměry (Š × V × H): 170 × 285 × 222 mm
• hmotnost: (pravý reproduktor) 5,9 kg, 

(levý reproduktor) 6,3 kg

Samostatná konfigurace 
analogového zesilovače 
a dvouzesilovačová jednotka   
Samostatná konfigurace zesilovače 
a dvouzesilovačový systém produkuje 
silný zvuk a zároveň zachovává vysoký 
poměr signálu k šumu.

3cm klenbový výškový 
reproduktor přináší zvuk 
s vysokým rozlišením  
Výškový reproduktor dokáže přehrávat 
frekvenci 40 kHz ve velké šířce pásma 
a věrně reprodukovat zdroje zvuku 
s vysokým rozlišením.

Vysoce výkonný 32bitový
D/A převodník ESS 
ES9010K2M od společnosti ESS 
Technology nabízí vysoce přesné 
zpracování a zvládá velké objemy 
zvukových dat.

Funkce prvotřídního D/A 
převodníku USB 
D/A převodník USB podporuje nativní 
přehrávání DSD 5,6 MHz. Používá 
také měnič ASIO a dosahuje přenosu 
s nízkým fázovým šumem a je 
kompatibilní s režimem Integer Mode 
v systému MAC OS.



MCR-N870 / 
MCR-N870D 
mikrosystém

Skvělá hudební věrnost
Přichází značka PianoCraft, korunovaná titulem „Grand“. 
Přehrávač CD player, zesilovač a reproduktory se stejným 
povrchem jako skutečný klavír vycházejí z konceptu Yamaha 
High-Fidelity a přehrávají nádhernou hudbu, která povznese 
váš zážitek z poslechu do nových výšin.
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Mikrosystémy (PianoCraft) 

černá

(pouze MCR-N870D)

[síťový přehrávač CD CD-NT670/
CD-NT670D] 
• funkce síťové integrace, včetně 

podpory MusicCast 
• kompatibilní s formáty FLAC/WAV/

AIFF 192 kHz / 24 bitů a Apple 
Lossless 96 kHz / 24 bitů.

• aplikace MusicCast pro 
snadné ovládání

• tlačítko Oblíbené umožňuje snadno 
vybrat požadovaný zdroj

• digitální připojení USB na čelním panelu
• tuner DAB/DAB+ (pouze CD-NT670D) 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

314 × 70 × 338 mm; 2,9 kg  

[integrovaný zesilovač A-U670] 
• vysoký výkon 70 W × 2 s digitálním 

zesilovačem typu Natural PWM 
• funkce prvotřídního 

D/A převodníku USB 
• kompatibilní s formáty FLAC/WAV/

AIFF 192 kHz / 24 bitů, bezeztrátový 
přehrávač Apple 96 kHz / 24 bitů 
a DSD 5,6 MHz

• vysoce výkonný D/A převodník 
SABRE 32 (ES9010K2M) 

• vstup digitálního audia 
(optický/koaxiální) pro televizor 

• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 
314 × 70 × 342 mm; 3,3 kg/jednotka

[reproduktory NS-BP401] 
• 2pásmové reproduktory 

typu Bass-reflex 
• špičkový 3cm klenbový výškový 

reproduktor přináší zvuk 
s vysokým rozlišením 

• 13cm membránový woofer 
z čistého hliníku  

• vysoce pevná skříň s trojitým 
zkoseným spojením

• prvotřídní velké konektory reproduktorů 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

176 × 310 × 327 mm; 5,9 kg/jednotka

Uhlově černý reproduktor 
se zrcadlovým povrchem 
připomínajícím klavír

Luxusní lesklý vzhled 
reproduktoru s temně 
uhlově černou je 
výsledkem dlouhé 
tradice umění 
výroby klavírů.

MusicCast 
CONTROLLER



MCR-N670 / 
MCR-N670D 
mikrosystém černá

MusicCast 
CONTROLLER
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[receiver CD CRX-550] 
• receiver CD obsahuje nejkvalitnější díly, 

včetně blokových kondenzátorů vlastní 
výroby, D/A převodníků s certifikací 
společnosti Burr-Brown nejvyšší kvality 
nebo velkých konektorů reproduktorů 

• digitální připojení zařízení iPod pro 
nejlepší zvukový výkon 

• funkce Music Enhancer a rozšíření 
bitových dat 

• výkon s nízkým zkreslením 32 W × 2 
• na subwoofer 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

215 × 125 × 309 mm; 4,8 kg

[reproduktory NS-BP200] 
• 2pásmové reproduktory 

typu Bass-reflex – ladění 
zvuku provedeno v Evropě 

• nový skříňový design pro 
zvláště silné basy 

• rozměry (Š × V × H); 
hmotnost: 154 × 274 × 
287 mm; 3,9 kg/jednotka

MCR-550 mikrosystém

CD receiver CRX-550 je k dispozici 
v černém a stříbrném provedení. 
Reproduktory NS-BP200 jsou k dispozici 
v provedení černý klavír a bílý klavír.
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(pouze MCR-N670D)

MCR-550MCR-N560 / MCR-N560D

• možnost připojení bezdrátového 
adaptéru YWA-10 

• možnost připojení bezdrátového 
adaptéru Bluetooth YBA-11 

• tuner DAB/DAB+ (pouze MCR-N560D) 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

215 × 110 × 288 mm; 2,7 kg 
 
[reproduktory NS-BP182] 
• 2pásmové reproduktory typu Bass-reflex 

s vysoce kvalitním bílým kónickým wooferem 
• technologie VCCS (struktura skříně 

regulující vibrace) 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

154 × 273 × 230 mm; 3,3 kg/jednotka

[síťový receiver CD CRX-N560] 
• funkce síťové integrace rozšiřují možnosti 

volby zdroje 
• podpora internetových rádií a streamování hudby* 
• přehrávání audia ve formátu FLAC nebo WAV 

192 kHz / 24 bitů 
• NP Controller pro snadné ovládání 
• AirPlay umožňuje streamování hudby 
• digitální připojení USB na čelním panelu 
   pro zařízení iPod, iPhone a iPad 
• výkon s nízkým zkreslením 32 W × 2 s vysoce 

výkonným digitálním zesilovačem 
• vstup digitálního audia (optický/koaxiální) 

pro televizor 

bílá černá

NP CONTROLLER

MCR-N560 / MCR-560D mikrosystém

[síťový přehrávač CD CD-NT670/CD-NT670D] 
• stejné jako MCR-N870/N870D

[integrovaný zesilovač A-670] 
• vysoký výkon 65 W × 2 s digitálním 

zesilovačem typu Natural PWM
• obvody Pure Direct zajišťující krátkou 

a přímou dráhu signálu
• subwoofer zdůrazňující basy 
• vstup digitálního audia (optický/koaxiální) pro televizor 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 314 × 70 × 342 mm; 

3,3 kg/jednotka

[reproduktory NS-BP301] 
• 2pásmové reproduktory typu Bass-reflex 
• špičkový 3cm klenbový výškový reproduktor 

přináší zvuk s vysokým rozlišením 
• 13cm woofer A-PMD poskytuje mimořádný zvuk 
• VCCS (Vibration Control Cabinet Structure – 

struktura skříně regulující vibrace) 
• prvotřídní velké konektory reproduktorů 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

176 × 310 × 327 mm; 5,9 kg/jednotka
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Prohloubení lásky k hudbě

Ř a d a  S2100 

A-S1100 /  CD-S1000

Ř a d a  S3000 

Plněěěě oddooo ělený obvodVýstVýstVýstVVýstupníupnínupnín prvprvky Mky OSFES T 
se stejnnnou polaritou

A-S2100 integrovaný zesi lovač CD-S2100 přehrávač kompaktních disků

Dostupné v černém provedení. DostDostDostDos uupnéupné v čv čv černéernérnéernéernén m pm prproovedveddddenenení.e  

•  vysoký výstupní výkon 160 W × 2 (max.), 
150 W × 2 (efektivní hodnota)

• symetrická konstrukce pro ideální stereo reprodukci
• vyvážený přenos signálu celé scény
• zesilovač výkonu s plovoucím vyvážením s tranzistory MOSFET
• speciálně vyrobený EI transformátor s mosaznými podložkami
• rozměry (Š × V × H): 435 × 157 × 463 mm
• hmotnost: 23,4 kg

• pravolevě symetrická konstrukce a vyvážený 
přenos signálu celé scény

• mimořádně výkonný 32bitový D/A převodník ESS
• integrované funkce D/A převodníku USB 
• rozměry (Š × V × H): 435 × 137 × 438 mm
• hmotnost: 15,6 kg

Integrovgrovrovanýaný aný obvobvod řadičeičedičediče 
UUSUSB zařízeníí SSPSSPSSPSSP222 2 

VyVysoVysoce pce pe přesnřesnřesná peá pevvná ná 
CDCD mmechaechanikanika 
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Dostupné v černém provedení. 
Velký prstencový 
transformátor 

Pevná elegantní 
konstrukce

Dostupné v černém provedení. 

A-S3000 integrovaný zesi lovač CD-S3000 přehrávač kompaktních disků

Neúnavná snaha o věrnou reprodukci hudby

A-S1100 integrovaný zesi lovač CD-S1000 přehrávač kompaktních disků

Dostupné v černém provedení. 

•  vysoký výstupní výkon 170 W × 2 (max.), 
150 W × 2 (efektivní hodnota)

• vyvážený přenos signálu celé scény
• zesilovač výkonu s plovoucím vyvážením 
s tranzistory MOSFET
• vyvážený vstup XLR
• samostatně konfigurovaný zesilovač phono
• rozměry (Š × V × H): 435 × 180 × 464 mm
• hmotnost: 24,6 kg

• pravolevě symetrická konstrukce a vyvážený přenos 
signálu celé scény

• vyvážený přenos signálu celé scény
• nezávislá konfigurace digitálních a analogových obvodů
• integrované funkce D/A převodníku USB a ASIO 2.3
• rozměry (Š × V × H): 435 × 142 × 440 mm
• hmotnost: 19,2 kg

32bitový D/A 
převodník ES9018

Vysoce přesná pevná CD 
mechanika s ukotvením

• vysoký výstupní výkon 160 W × 2 (max.), 
150 W × 2 (efektivní hodnota)

• vyvážený přenos signálu celé scény
• zesilovač výkonu s plovoucím vyvážením 

s tranzistory MOSFET
• rozměry (Š × V × H): 435 × 157 × 463 mm
• hmotnost: 23,3 kg

• vyvážený přenos signálu z D/A převodníku
• transformátor s oddělenou digitální, analogovou, 

motorovou a zobrazovací částí k zabránění vzniku hluku
• symetrické obvody
• rozměry (Š × V × H): 435 × 137 × 440 mm
• hmotnost: 15 kg

Samostatný zesilovač 
pro celou scénu

Exkluzivní mechanismus 
vkládání Yamaha

Konektory sluchátek 
s originálními kontakty

Speciálně vyrobený 
EI transformátor

Dostupné v černém provedení. 
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Dostupné v černém provedení. 

• vysoký výstupní výkon 95 W × 2 (max.), 60 W × 2 (efektivní hodnota)
• ToP-ART (technologie reprodukce zvuku v totální čistotě)
• středový rám zesilující vnitřní strukturu
• výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako YBA-11
• vstupy digitálního audia pro televizor nebo přehrávač Blu-ray
• obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
• konektor pro subwoofer a Phono MM
• rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 387 mm 
• hmotnost: 9,0 kg

A-S301 integrovaný zesi lovač
AUTO 

POWER
STANDBY

Dostupné v černém provedení. 

• vysoký výstupní výkon 140 W × 2 (max.), 100 W × 2 (efektivní hodnota) 
• obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
• design pro vysoce kvalitní zvuk
• čistý a elegantní design
• vstup Phono MM pro přehrávání vinylových desek
• konektory reproduktorů se svorkovnicí
• volba reproduktoru A, B nebo A + B
• rozměry (Š × V × H): 435 × 141 × 333 mm 
• hmotnost: 6,7 kg

A-S201 integrovaný zesi lovač AUTO 
POWER

STANDBY

Digitální
vstup

• vysoký výstupní výkon 120 W × 2 (max.), 85 W × 2 (efektivní hodnota)
• ToP-ART (technologie reprodukce zvuku v totální čistotě)
• středový rám zesilující vnitřní strukturu
• výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako YBA-11
• vstupy digitálního audia pro televizor nebo přehrávač Blu-ray
• obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
• technologie Variable Laudness Control 
• rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 387 mm 
• hmotnost: 10,3 kg

A-S501 
integrovaný zesi lovač

Digitální
vstup

AUTO 
POWER

STANDBY

• vysoký výstupní výkon 160 W × 2 (max.), 100 W × 2 (efektivní hodnota)
• ToP-ART (technologie reprodukce zvuku v totální čistotě)
• I/O (vstup na výstup) Direct Symmetrical Design, konstrukce ART 

(Anti-Resolution and Tough) a pevný středový rám 
• výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako YBA-11
• vstupy digitálního audia pro televizor nebo přehrávač Blu-ray
• technologie CD Direct a Pure Direct
• technologie Variable Laudness Control 
• konektory reproduktorů a RCA se zlatými kontakty
• rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 387 mm  
• hmotnost: 11,2 kg

A-S701 
integrovaný zesi lovač

Digitální
vstup

AUTO 
POWER

STANDBY

Adaptér YWA-10 má dva konektory 
LAN, je napájen z konektoru USB 
receiveru a podporuje technologii WPS 
(automatické nastavení) nebo ruční 
nastavení pomocí počítače.

S adaptérem YBA-11 budete moci hudbu z mobilního 
telefonu nebo počítače s rozhraním Bluetooth bezdrátově 
streamovat do HiFi sestavy. Díky digitálnímu připojení 
a algoritmu kódování zvuku aptX® si můžete užívat optimální 
kvalitu zvuku streamované hudby.

YWA-10
adaptér s í tě Wi-Fi

YBA-11
bezdrátový receiver 
s Bluetooth

Adaptér rozhraní Wi-Fi pro bezdrátové připojení k síti LAN Adaptér Bluetooth pro bezdrátové streamování hudby

Volitelné příslušenství

A S701

Řada S01

– Za hranice –
Nezůstáváme na místě, vyvíjíme se. Překonáváme, co bylo 

dřív. Nová řada zesilovačů HiFi Yamaha řady x01 vyniká věrnou 
hudební reprodukcí a pokročilými funkcemi.

Dostupné v černém provedení. Dostupné v černém provedení. 
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• dvoupásmová technologie DAB 
(Band III a L-Band), DAB+, AM a FM 

• paměť na 40 stanic DAB/DAB+, 
30 stanic FM a 30 stanic AM 

• rozměry (Š × V × H): 435 × 87 × 306 mm 
• hmotnost: 3,3 kg

T-D500 
tuner

• tuner AM/FM s pamětí na 40 stanic  
• automatická paměť stanic FM/AM 
• rozměry (Š × V × H): 435 × 87 × 306 mm 
• hmotnost: 3,2 kg

T-S500 
tuner

• mimořádná konstrukce s těžkou šasi, čelním panelem z hliníku a postranními 
panely ze dřeva  

• díly nejvyšší kvality ve všech obvodech 
• tuner AM/FM se systémem RDS a pamětí na 40 stanic 
• 2řádkový displej na 16 znaků 
• extratěžké nohy tlumicí vibrace 
• rozměry (Š × V × H): 435 × 94 × 450 mm  
• hmotnost: 5,8 kg

T-S1000 tuner

Dostupné ve stříbrném provedení (po stranách provedení bříza 
a klavír) a černém provedení (tmavě hnědé provedení po stranách).

Dostupné v černém provedení. 

Dostupné v černém provedení. 

• vysoký výstupní výkon 55 W × 2 (max.), 50 W × 2 (efektivní hodnota) 
• konstrukce šasi s technologií ART minimalizující hluk a vibrace 
• obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu 
• rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 387 mm 
• hmotnost: 8,8 kg

R-S300 
receiver

AUTO 
POWER

STANDBY

• vysoký výstupní výkon 160 W × 2 (max.), 100 W × 2 (efektivní hodnota) 
• technologie CD Direct 
• obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu 
• dokovací port pro volitelné příslušenství 
• výstup videa iPod umožňuje připojení k televizi 
• konektory sluchátek se zlatými kontakty 
• duální tepelná jímka z vytlačovaného hliníku 
• rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 387 mm 
• hmotnost: 11,2 kg

R-S700 receiver AUTO 
POWER

STANDBY

Dostupné v černém provedení. 

Dostupné v černém provedení. 

• vysoký výstupní výkon 140 W × 2 (max.), 100 W × 2 (efektivní hodnota) 
• design pro vysoce kvalitní zvuk 
• čistý a elegantní design 
• volba reproduktoru A, B nebo A + B 
• rozměry (Š × V × H): 435 × 141 × 322 mm 
• hmotnost: 6,7 kg

R-S201 
receiver AUTO 

POWER
STANDBY

Dostupné v černém provedení. 

• extrémně sofistikované obvody a uspořádání
• krátké dráhy signálů
• součástky vysoké kvality
• rozměry (Š × V × H): 435 × 86 × 260 mm
• hmotnost: 3,5 kg

CD-S300 
přehrávač kompaktních disků

• exkluzivní mechanismus vkládání Yamaha, který je velmi tichý, s vysoce 
přesnou jednotkou CD 

• diferenční D/A převodník zaručuje precizní převod s nízkou hladinou šumu 
• nezávislá napájecí jednotka 
• Pure Direct 
• port USB na čelním panelu 
• kompatibilita s formáty MP3 a WMA  
• rozměry (Š × V × H): 435 × 96 × 300 mm 
• hmotnost: 6,2 kg

CD-S700 
přehrávač kompaktních disků

Dostupné v černém provedení. 

Dostupné v černém provedení. 

• exkluzivní technologie společnosti 
Yamaha PlayXchange  

• plně otevíratelná přihrádka na disky umožňující 
výměnu 5 disků najednou 

• rozměry (Š × V × H): 
435 × 116 × 405 mm 

• hmotnost: 6,2 kg 

CD-C600 
měnič kompaktních disků

Dostupné v černém provedení. 

YID-W10 
bezdrátový dokovací systém 
pro zař ízení iPod/iPhone

Díky dokovacím stanicím Yamaha 
si můžete snadno vychutnávat 
svou oblíbenou hudbu ze zařízení 
iPod nebo iPhone. Stačí zapojit 
zařízení do kolébky.

Volitelné příslušenství pro dokovací port (pro R-S700/R-S300)

H
iFi kom

ponenty
Kom

ponenty dom
ácího kina

K
Systém

y D
esktop Audio

S
Č

elní systém
y dom

ácího kina

Receivery / Přehrávače CD / Tunery

Zařízení iPhone není 
součástí balení
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NS-C901 NS-B901 NS-B951 NS-F901 NS-SW901

• Tyto modely nejsou v určitých regionech k dispozici.

           NS-F901   
3pásmové sloupové reproduktory typu Bass-ref lex

                NS-B951
  2pásmové regálové reproduktory typu Bass-ref lex

           NS-C901
2pásmový středový reproduktor typu Bass-ref lex   

                 NS-B901
2pásmové reproduktory typu Bass-ref lex

                 NS-SW901
technologie Advanced YST II a subwoofer mířící dopředu

• maximální vstupní výkon: 120 W • frekvenční odezva: 52 Hz – 50 kHz 
• rozměry (Š × V × H): 220 × 349 × 237 mm, hmotnost: 5,9 kg/jednotka

  • výstupní výkon: 600 W • frekvenční odezva: 18–160 Hz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 410 × 457 × 462 mm; 32 kg

• maximální vstupní výkon: 200 W • frekvenční odezva: 32 Hz – 50 kHz 
• rozměry (Š × V × H): 270 × 1.060 × 425 mm, hmotnost: 30,7 kg/jednotka  

• maximální vstupní výkon: 120 W • frekvenční odezva: 45 Hz – 50 kHz 
• rozměry (Š × V × H): 220 × 380 × 353 mm, hmotnost: 9,7 kg/jednotka

• maximální vstupní výkon: 200 W • frekvenční odezva: 56 Hz – 50 kHz 
• rozměry (Š × V × H): 500 × 170 × 271 mm, hmotnost: 8,4 kg/jednotka

 Reproduktory NS-F901, NS-B951, NS-B901,            NS-C901 a NS-SW901 
jsou k dispozici v provedení bílý klavír a černý klavír. 

        SPS-900
vol i te lné stojany pro NS-B951

 • 360 × 415 mm (základna), 
603 mm (výška), 6,5 kg/jednotka

 provedení černý klavír

Nový styl reproduktorů s velkolepým vzhledem 

a skvostným zvukem.

Ř a d a  Soavo 

Reproduktory
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    NS-B750
  2pásmové regálové 
reproduktory typu Bass-ref lex

 NS-C700  NS-B700  NS-F700  NS-SW700

Řada NS-700 je nabízena v provedení černý klavír 
a bílý klavír Yamaha (kromě modelu NS-B750).

    NS-B700
  2pásmové reproduktory 
typu Acoust ic Suspension

• maximální vstupní výkon: 120 W 
• frekvenční odezva: 65 Hz – 50 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 
 150 × 270 × 154 mm; 3,5 kg/jednotka

    NS-C700
   2pásmový středový reproduktor 
typu Acoust ic Suspension

• maximální vstupní výkon: 160 W 
• frekvenční odezva: 60 Hz – 50 kHz 
•  rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

500 × 170 × 170 mm; 7 kg/jednotka

Řada NS-700 – provedení černý klavír

   NS-F700
 3pásmové sloupové reproduktory 
typu Bass-ref lex

• maximální vstupní výkon: 160 W 
• frekvenční odezva: 45 Hz – 50 kHz 
•  rozměry (Š × V × H); hmotnost:

354 × 1.012 × 374 mm; 25 kg/jednotka

• maximální vstupní výkon: 120 W 
• frekvenční odezva: 60 Hz – 50 kHz 
•  rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

198 × 350 × 290 mm; 6,7 kg/jednotka

     NS-SW700
   subwoofer s technologií 
Advanced YST a QD-Bass

• dynamický výkon: 300 W 
• frekvenční odezva: 20–160 Hz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 
406 × 445 × 406 mm; 21 kg/jednotka

Vysoce kvalitní design 

i výkon.

Ř a d a  NS-700 

 NS-C444  NS-333  NS-555  NS-777

• maximální vstupní výkon: 250 W • frekvenční odezva: 30 Hz – 35 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 276 × 1.100 × 390 mm; 24,4 kg/jednotka

• maximální vstupní výkon: 250 W • frekvenční odezva: 35 Hz – 35 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 222 × 980 × 345 mm; 20 kg/jednotka

• maximální vstupní výkon: 150 W • frekvenční odezva: 60 Hz – 35 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 200 × 320 × 213 mm; 5,5 kg/jednotka

• maximální vstupní výkon: 250 W • frekvenční odezva: 55 Hz – 35 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 514 × 190 × 213 mm; 7,3 kg

    NS-777
 3pásmové sloupové reproduktory typu Bass-ref lex

    NS-555
 3pásmové sloupové reproduktory typu Bass-ref lex

    NS-333
2pásmové reproduktory typu Bass-ref lex

    NS-C444
2pásmový středový reproduktor typu Acoust ic Suspension

Ohromující výkon 

pro vzrušující  

zážitek z poslechu.

Působivý vzhled a mimořádně 

silný a čistý zvuk domácího kina.

Ř a d a  EF 

Ř a d a  NS-160 

NS-C160 (středový) 
• maximální vstupní výkon: 80 W 
• frekvenční odezva: 60 Hz – 38 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 465 × 135 × 172 mm; 2,9 kg 

NS-B160 (efektový) 
• maximální vstupní výkon: 60 W 
• frekvenční odezva: 60 Hz – 38 kHz  
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 150 × 265 × 152 mm; 1,8 kg/jednotka

  NS-P160   NS-F160

      NS-P160
sada středového a 2 zadních reproduktorů

       NS-F160
2pásmové sloupové reproduktory typu Bass-ref lex

• maximální vstupní výkon: 300 W 
• frekvenční odezva: 30 Hz – 36 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 218 × 1.042 × 369 mm; 19 kg/jednotka

Dostupné v provedení Palisandr. 

H
iFi kom

ponenty
Kom
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ácího kina
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Prostorové 
reproduktory 

s plným 
rozsahem

2pásmové 
čelní 

reproduktory

Sada reproduktorů

        SPS-90
volitelné stojany pro sloupové reproduktory NS-PA40, 
NS-P40 a NS-P20  

• rozměry (Š × V × H): 230 × 910– 
1.200 (nastavitelná výška) × 230 mm  

• hmotnost: 2,2 kg/jednotka

Zadní 
reproduktory 

s plným 
rozsahem

Zadní 
reproduktory 

s plným 
rozsahem

NS-P40
sada reproduktorů v 5.1kanálové konfiguraci

• maximální vstupní výkon (přední/středový/zadní): 
100/100/100 W  

• dynamický výkon (subwoofer): 100 W  
• systémová frekvenční odezva: 30 Hz – 25 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

(přední/efektový) 112 × 176 × 116 mm; 0,59 kg/jednotka, 
(středový) 276 × 111 × 118 mm; 0,73 kg,
(subwoofer) 290 × 292 × 327 mm; 8 kg

Dostupné v černém provedení. 

NS-P20
sada reproduktorů v 5.1kanálové konfiguraci

• maximální vstupní výkon (přední/středový/zadní): 
100/100/100 W  

• dynamický výkon (subwoofer): 100 W  
• systémová frekvenční odezva: 30 Hz – 25 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

(přední/prostorový) 115 × 176 × 88 mm; 0,48 kg/jednotka, 
(středový) 291 × 101 × 103 mm; 0,68 kg, 
(subwoofer) 262 × 264 × 299 mm; 7 kg 

Dostupné v černém provedení. 

NS-PA40
sada reproduktorů v 5.1kanálové konfiguraci

• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 
(čelní) 230 × 1.000 × 230 mm (se stojanem); 2,8 kg/jednotka, 
(středový) 276 × 111 × 118 mm; 0,73 kg, 
(efektový) 112 × 176 × 116 mm; 0,59 kg/jednotka, 
(subwoofer) 290 × 292 × 327 mm; 8 kg

Reproduktory

Ř a d a  NS-350 

• maximální vstupní výkon: 200 W • frekvenční odezva: 35 Hz – 45 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 220 × 1.157 × 339 mm; 25,9 kg/jednotka

    NS-F350
 3pásmové sloupové reproduktory typu Bass-ref lex

• maximální vstupní výkon: 200 W • frekvenční odezva: 40 Hz – 45 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 202 × 950 × 297 mm; 18,2 kg/jednotka

    NS-F330
2pásmové sloupové reproduktory typu Bass-ref lex

• maximální vstupní výkon: 120 W • frekvenční odezva: 55 Hz – 45 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 183 × 320 × 267 mm; 6,1 kg/jednotka

    NS-B330
  2pásmové regálové reproduktory typu Bass-ref lex

NS-PC350 (středový) 
• maximální vstupní výkon: 200 W • frekvenční odezva: 58 Hz – 45 kHz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 500 × 174 × 202 mm; 6,3 kg 

NS-PB350 (efektový) 
• maximální vstupní výkon: 150 W • frekvenční odezva: 57 Hz – 45 kHz  
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 186 × 320 × 208 mm; 4,8 kg/jednotka

    NS-P350
sada středového a 2 zadních reproduktorů

Úžasná reprodukce 

s vysokým rozlišením.

 NS-P350 NS-B330 NS-F330  NS-F350

černé provedení
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K dispozici v provedení 
bílý a černý klavír.

Dostupné v hnědém 
a stříbrném provedení.

černá

 černý klavír

1.000 W mimořádného 
výkonu pro basy

 černý klavír

YST-SW012
technologie Advanced YST I I 
a subwoofer míř íc í  dopředu

• dynamický výkon: 100 W 
• frekvenční odezva: 28–200 Hz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

290 × 290 × 328 mm; 8,5 kg

NS-SW300
subwoofer s  technologi í  Advanced YST  
subwoofer s portem Twisted Flare

• výstupní výkon: 250 W 
• frekvenční odezva 20–160 Hz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

350 × 366 × 420 mm; 18 kg

YST-FSW150
technologie Advanced YST I I 
a subwoofer montovatelný na stojan 
s technologi í  Down-Fir ing

• dynamický výkon: 130 W 
• frekvenční odezva: 30–160 Hz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

435 × 151 × 350 mm; 9,4 kg

NS-SW200
subwoofer s  technologi í  Advanced YST  
subwoofer s portem Twisted Flare

• výstupní výkon: 130 W 
• frekvenční odezva 28–200 Hz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

290 × 306 × 351 mm; 11,2 kg

YST-FSW050
technologie Advanced YST I I 
a subwoofer montovatelný na stojan 
s technologi í  Down-Firing

• dynamický výkon: 100 W 
• frekvenční odezva: 35–160 Hz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

350 × 163 × 350 mm; 8,5 kg

YST-SW030
subwoofer s  technologi í  Advanced YST 
a QD-Bass

• dynamický výkon: 130 W 
• frekvenční odezva: 20–200 Hz 
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 

290 × 360 × 311 mm; 10 kg

černáčerný klavír bílý klavír

NS-SW1000
subwoofer s pokroč i lou technologi í  YST 

a portem Twisted Flare

Obrovský 30cm woofer podává ty nejhlubší basy.

Nový woofer NS-SW1000 využívá systém dvou velkých magnetů, 
a poskytuje tak nepřekonatelný výkon. Kromě toho pevná 
konstrukce z tlakově litého hliníku odstraňuje veškeré nežádoucí 
vibrace. Díky vysokému výkonu a rychlému nástupu basů jsou 
filmové zvukové efekty a dojem koncertní haly mimořádně realistické.

• vysoký výkon 1.000W, vysoce výkonný digitální zesilovač
• moderní konstrukce Yamaha s trojitým zkoseným spojením, 

masivní 41kg skříň s optimální rezonancí
• nádherná klavírní povrchová úprava přispívá 

k elegantnímu vzhledu a hlubokému věrnému zvuku
• hliníkový čelní panel s luxusní texturou a tlačítka
• vysoce stabilní kovové nohy
• port Twisted Flare zaručuje jasné a věrné basy
• velký těžký transformátor pro silné basy
• integrovaný obvod digitálního zesilovače vyvinutý společností Yamaha
• konstrukce s nízkou impedancí
• rozměry (Š × V × H); hmotnost: 440 × 522 × 459 mm; 41 kg

bílý klavírčernáčerný klavír

K dispozici v provedení 
bílý a černý klavír.
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Tyto modely nejsou v určitých regionech k dispozici.

Sada HiFi 301WA 
Doporučené kombinace komponentů HiFi

Síťový receiver R-N301 (černý)  
• vysoký výstupní výkon 115 W × 2 

(max.), 100 W × 2 (efektivní hodnota) 
• obvody Pure Direct zajišťující krátkou 

a přímou dráhu signálu 
• přehrávání audia ve formátu FLAC 

nebo WAV 192 kHz / 24 bitů 
• další podrobnosti viz strana 36   

Přehrávač disků CD CD-S300 (černý)  
• extrémně sofistikované obvody 

a uspořádání 
• krátké dráhy signálů 
• součástky vysoké kvality 
• další podrobnosti viz strana 43  
Systém reproduktorů NS-333 (černý)  
• maximální vstupní výkon: 150 W  
• frekvenční odezva: 60 Hz – 35 kHz  
• další podrobnosti viz strana 45
Adaptér sítě Wi-Fi YWA-10  
• další podrobnosti viz strana 42  

Dostupné ve stříbrném provedení:
 (R-N301 stříbrné + CD-S300 
stříbrné + NS-333 černé)

Sada HiFi 500WA 
Doporučené kombinace komponentů HiFi

Receiver R-N500 (černý) 
• vysoký výstupní výkon 105 W × 2 (max.), 

80 W × 2 (efektivní hodnota) 
• obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou 

dráhu signálu 
• součásti nejvyšší kvality a technologie 

Variable Laudness Control 
• přehrávání audia ve formátu FLAC nebo WAV 

192 kHz / 24 bitů 
• další podrobnosti viz strana 36   

Přehrávač disků CD CD-S300 (černý) 
• extrémně sofistikované obvody 

a uspořádání 
• krátké dráhy signálů 
• součástky vysoké kvality 
• další podrobnosti viz strana 43  
Systém reproduktorů NS-555 (černý)  
• maximální vstupní výkon: 250 W  
• frekvenční odezva: 35 Hz – 35 kHz  
• další podrobnosti viz strana 45
Adaptér sítě Wi-Fi YWA-10  
• další podrobnosti viz strana 42

Dostupné ve stříbrném provedení:
 (R-N500 stříbrné + CD-S300 
stříbrné + NS-555 černé)

• Funkce AirPlay funguje se zařízeními iPhone, iPad a iPod touch se systémem iOS 4.3.3 nebo novějším a počítači Mac 
a PC se softwarem iTunes 10.2.2 nebo novějším. Podporuje systém iOS 7 nebo novější pro instalaci pomocí funkce 
Wireless Accessory Configuration. Označení „Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ znamenají, že 
elektronické příslušenství bylo navrženo pro připojení k zařízením iPod, iPhone a iPad a výrobcem bylo certifikováno, 
že zařízení splňuje provozní nároky společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto 
zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Upozorňujeme, že používání tohoto příslušenství 
se zařízeními iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátové sítě. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano 
a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích. 

• Android je ochranná známka společnosti Google Inc. 
• Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a společnost 

Yamaha Corporation je používá na základě licence. Další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 
• Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační označení asociace Wi-Fi Alliance. Identifikační známka Wi-Fi Protected Setup 

je známka asociace Wi-Fi Alliance. „Wi-Fi“, „Wi-Fi Protected Setup“, „Wi-Fi Direct“ a „Miracast“ jsou známky nebo 
registrované ochranné známky asociace Wi-Fi Alliance. 

• Spotify a logo Spotify jsou registrované ochranné známky společnosti Spotify Group. 
• Napster a logo Napster jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Rhapsody International. 
• JUKE a logo JUKE jsou registrované ochranné známky společnosti Media-Saturn-Holding GmbH. 
• Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační označení asociace Wi-Fi Alliance. Identifikační známka Wi-Fi Protected Setup 

je známka asociace Wi-Fi Alliance. 
• DLNA™ a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky nebo registrované známky organizace Digital Living Network 

Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. 
• Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. 
• Patenty DTS najdete na webových stránkách http://patents.dts.com. DTS vyrobeno na základě licence společnosti DTS, 

Inc., symbol, DTS ve spojení se symbolem, DTS:X a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné 
známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena. 

• Na software aptX® se vztahuje copyright společnosti CSR plc nebo dalších společností skupiny. Všechna práva 
vyhrazena. Označení aptX a logo aptX jsou ochranné známky společnosti CSR plc nebo některé ze společností 
skupiny a mohou být registrované v různých jurisdikcích.

• Burr-Brown je ochranná známka společnosti Texas Instruments Incorporated. 
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 

známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ a příslušná loga jsou ochranné známky 

asociace Blu-ray Disc Association. 
• „x.v.Colour“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation. 
• DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo 

jejích poboček a jsou používány na základě licence. – DivX Certified® k přehrávání videí DivX® a DivX Plus® HD 
(H.264/.MKV) až do 1080p HD včetně prémiového obsahu. 

• Java je registrovaná známka společnosti Oracle a/nebo jejích sesterských firem. 
• Dropbox je ochranná známka společnosti Dropbox Inc.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation. 
•  je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. 
• Picasa a logo Picasa jsou ochranné známky společnosti Google. Inc. 
• Další názvy společností a produktů mohou být ochranné známky společnosti Yamaha Corporation 

a příslušných vlastníků. 
• SILENT CINEMA je ochranná známka společnosti Yamaha Corporation. 
• Obrázky displejů jsou simulované. 
• Barvy a povrchy zobrazené v tomto katalogu se od skutečných produktů mohou lišit.
• Dostupnost produktů, barvy a specifikace se liší v závislosti na oblasti. 
• Design a specifikace produktu mohou být změněny bez upozornění.

Sady HiFi

YMECZ 11509 Y

Pro více informací o produktu prosím kontaktujte tyto pobočky:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstr. 22 – 34
25462 Rellingen
Germany
Tel.: +49 (0) 4101 3030

http://cz.yamaha.com

K+B Progres a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
Tel.: +420 272 122 111
yamaha@kbexpert.cz 

www.yamaha-hifi .cz

www.hifionline.cz


