
Cyfrowy projektor dźwięku

YSP-1600
MusicCast jest nową rewolucją w bezprzewodowym audio, dzięki której każdy z domowników 
może korzystać ze wszystkich domowych urządzeń audio bez względu na to, w którym pokoju 
się znajduje. Siedząc w salonie, możesz np. słuchać muzyki z płyty odtwarzanej w innym 
pomieszczeniu, zaś wychodząc do kuchni łatwo przeniesiesz tam dźwięk z telewizora. Każdy 
z użytkowników może w tym samym czasie słuchać innej muzyki z dowolnego komponentu 
systemu, lub też w kilku pokojach można odtwarzać ten sam dźwięk. Cały system obsługujesz 
za pomocą intuicyjnej aplikacji, która zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji. MusicCast 
to wygodne i proste w obsłudze rozwiązanie dla całej rodziny, które w miarę potrzeb może być 
stopniowo rozbudowywane i dowolnie modyfikowane. Z MusicCast możesz wszystko!

KARTA PRODUKTU

Stworzony dla najwyższej przyjemności słuchania



KARTA PRODUKTU

Cyfrowy projektor dźwięku

YSP-1600
Stylowo smukły soundbar wykorzystujący technologię cyfrowej projekcji dźwięku, która zapewnia 
rzeczywisty, 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny. MusicCast pozwala korzystać z różnorodnych źródeł 
muzyki w całym twoim domu. Soundbar wyposażony jest także w wejście HDMI zgodne z HDCP 2.2 i 
obsługujące sygnał 4K Ultra HD

• Technologia cyfrowej projekcji dźwięku z ułożonymi w szereg ośmioma głośnikami,
zapewniająca rzeczywisty, 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny

• Dwa subwoofery (skierowane w górę) z portami bas refleks
dostarczają mocny i czysty bas

• Pięć programów Cinema DSP
• Zgodność z DTS i Dolby Digital
• Obsługa plików audio wysokiej rozdzielczości: FLAC/WAV/AIFF 192 kHz,
Apple Lossless 96 kHz

Wysoka jakość brzmienia i rzeczywisty 
dźwięk przestrzenny

• MusicCast - twoja muzyka w całym domu
• Obsługa różnorodnych muzycznych serwisów strumieniujących
• Łatwa w obsłudze aplikacja Home Theater Controller z dostępem do licznych ustawień - 
konfiguracja wiązek w celu dopasowania kierunkowości wiązek do wielkości pokoju i pozycji 
odsłuchowej

• Bezprzewodowe strumieniowanie muzyki poprzez Bluetooth (SBC/AAC)
• Przesyłanie muzyki z komputerów (Mac, PC), iPoda, iPhona, iPada za pomocą AirPlay
• Bluetooth output do parowania YSP-1600 z innymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth

Funkcje sieciowe i sterowanie aplikacją
• Wejście HDMI z przepustowością 4K60p i HDCP 2.2
• Wyświetlacz ekranowy (OSD) z wielojęzycznym menu (angielski, francuski, hiszpański, 
holenderski, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, włoski, turecki)

• Obsługa HDMI CEC i kanału zwrotnego audio (ARC)
• Złącze wyjściowe dla subwoofera
• Smukła obudowa o wysokości zaledwie 6,5 cm 

Zaawansowane funkcje



KARTA PRODUKTU

Idealny do ustawienia przed telewizorem
- szybki i łatwy sposób na wspaniały dźwięk!

Unikatowa technologia cyfrowej projekcji dźwięku, opracowana przez Yamahę, zapewnia 
rzeczywisty (nie wirtualny) dźwięk przestrzenny twojego kina domowego. Osiem, ułożonych 
w szereg, wysokiej jakości głośników o średnicy 2,8 cm tworzy wiązki dźwięku, których czas i 
kierunek projekcji są precyzyjnie kontrolowane przez układ cyfrowej obróbki dźwięku (DSP). 
Dźwięk odbijając się od ścian otacza cię rzeczywistym brzmieniem przestrzennym. Pozycje 
wiązek można regulować za pomocą zdalnego sterowania lub aplikacji dla smartfonów, umożli-
wiając wielu użytkownikom czerpanie radości z rzeczywistego, przestrzennego dźwięku. 

Technologia cyfrowej projekcji dźwięku 
zapewnia rzeczywisty dźwięk przestrzenny

Dzięki smukłej obudowie ustawienie soundbaru przed telewizorem jest bajecznie łatwe, a 
urządzenie nie przysłania ekranu. Cyfrowy wzmacniacz o mocy 80 W, osiem głośników wiązek 
i dwa wbudowane subwoofery zapewniają rzeczywisty, wysokiej jakości dźwięk przestrzenny z 
telewizora, smartfonu lub innego źródła. 

Rzeczywisty i potężny dźwięk przestrzenny
ze smukłej obudowy

Urządzenie wykorzystuje dwa, umieszczone na końcach 
obudowy i skierowane w górę subwoofery o średnicy 
8,5 cm. W połączeniu z portem bas refleks i szeroką 
obudową o dużej pojemności zapewniają one czysty, 
głęboki i potężny bas, który wzmacnia atrakcyjność filmów 
i muzyki. 

Dwa wbudowane subwoofery

Niezwykle wyrafinowana technologia Yamahy, Cinema DSP, tworzy niesamowicie rzeczywisty 
obraz dźwiękowy. Możesz użyć aplikacji, aby wybrać jeden z pięciu dostępnych programów: 
Film, Muzyka, Sport, Gry lub Program TV. 

Pięć programów Cinema DSP

YSP-1600 kompatybilny jest z popularnymi formatami 
dźwięku przestrzennego, takimi jak Dolby Digital i DTS 
Digital Surround, dzięki czemu możesz cieszyć się pełnym 
wrażeniem wielokanałowego dźwięku filmów. 

Zgodność z DTS i Dolby Digital

Funkcja Clear Voice zwiększa poziom głośności dialogów i narracji przy zachowaniu ogólnej 
jakości dźwięku. Filmy i programy TV, komentarze sportowe i wiadomości telewizyjne są teraz 
lepiej słyszalne.

Funkcja Clear Voice ułatwia słuchanie
dialogów i narracji

Specjalne wyjście jack umożliwia podłączenie dodatkowego 
subwoofera, aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom basu. 

Wyjście jack dla dodatkowego subwoofera



Skorzystaj z łączności Bluetooth i odtwarzaj bezprzewodowo muzykę ze swojego smartfonu 
lub tabletu. Możesz także skorzystać z wygodnej funkcji AirPlay, aby bezprzewodowo przesyłać 
muzykę z iPhona lub iPada. Ponadto funkcja sieciowego trybu czuwania zapewnia wygodę 
automatycznego włączania i wyłączania YSP-1600. 

Bezprzewodowe strumieniowanie muzyki za 
pomocą Bluetooth lub AirPlay

YSP-1600 obsługuje najnowszą technologię Bluetooth, dzięki czemu funkcje bezprzewodowe 
są jeszcze wygodniejsze niż dotychczas. Można przesyłać muzykę z YSP-1600 do słuchawek 
Bluetooth, aby słuchać samemu, lub do głośnika bezprzewodowego, aby słuchać swoich 
ulubionych nagrań w innym pokoju. 

Wygoda strumieniowania muzyki dzięki
funkcji Bluetooth output

MusicCast wykorzystuje zaawansowane możliwości sieci bezprzewodowej, aby dostarczać 
muzykę i zapewniać rozrywkę audio. System pozwala strumieniować cyfrową muzykę ze 
smartfonu, komputera lub NAS do innych urządzeń MusicCast w twoim domu. Za jego pomocą 
można także przesyłać muzykę z urządzeń zewnętrznych, takich jak telewizor lub odtwarzacz 
Blu-ray, podłączonych do YSP-1600. Dźwięk ze smartfonów lub tabletów połączonych poprzez 
Bluetooth można również strumieniować do urządzeń MusicCast w wielu pokojach.

MusicCast rozszerza możliwości rozrywki

Obsługa muzycznych serwisów strumieniujących, takich jak Spotify, Pandora, Juke, Napster, 
Rhapsody, oznacza, że możesz cieszyć się niezwykle różnorodną muzyką. Co więcej, obsługa 
bazy rozgłośni radiowych vTuner pozwala słuchać internetowych stacji radiowych z całego 
świata.

Serwisy strumieniujące zapewniają szeroki 
dostęp do muzyki

YSP-1600 kompatybilny jest z bezpłat-
ną aplikacją dla iOS i Androida. Czy-
telne i łatwe w użyciu menu ekranowe 
wykorzystuje ikony, aby zapewnić 
szybki dostęp do różnorodnych funkcji 
podczas korzystania ze smartfonu lub 
tabletu. Można również dopasować 
ustawienia dla emitowanych wiązek 
dźwięku. 

Aplikacja ułatwiająca obsługę i konfigurację

YSP-1600 w pełni obsługuje najnowsze standardy HDMI. 
Dzięki przepustowości wideo 4K przy szybkości 60 klatek 
na sekundę możesz w pełni i bez pogorszenia obrazu 
cieszyć się obrazami wysokiej rozdzielczości w jakości 
4K. Urządzenie zgodne jest także ze standardem ochro-
ny praw autorskich HDCP 2.2 przy transmisji wideo 4K. 

Wejście HDMI z przepustowością
4K60p i HDCP 2.2

Określ wielkość pokoju i odle-
głość od ścian, aby precyzyjnie 
skierować wiązki dźwięku. 
Można także aktywować dźwięk 
testowy.

• Wyświetlacz ekranowy (OSD) z wielojęzycznym menu
(angielski, francuski, hiszpański, holenderski, japoński,
niemiecki, rosyjski, szwedzki, włoski, turecki)

• Obsługa HDMI CEC i kanału zwrotnego audio (ARC)

Inne znaczące funkcje

Specyfikacja techniczna
Sekcja audio

Maksymalna moc wyjściowa Całkowita moc 80 W: 2,5 W x 8 głośników wiązek +
60 W (30 W x 2) subwoofer

Przetworniki 2,8 cm x 8 głośników wiązek, dwa 8,5-cm subwoofery
Pasmo przenoszenia systemu 50 Hz–22 kHz

Złącza [Wejście] HDMI: 1, optyczne: 1, stereo mini: 1
[Wyjście] HDMI: 1, wyjście subwoofera: 1

Funkcje sieciowe
[Połączenia sieciowe]: Ethernet, Wi-Fi, Wireless Direct
[Bluetooth]: (Wersja) Ver. 2.1 + EDR (profil) A2DP, 
AVRCP (kodek audio) SBC, AAC

Zużycie energii (tryb czuwania)
0,4 W (wył. kontrola HDMI, wył. sieciowy tryb 
czuwania), 1,8 W (włączony sieciowy tryb czuwania, 
połączenie Wi-Fi)

Wymiary (S x W x G) 1000 x 65 x 130 mm (z podniesioną anteną: 1000 x 
134 x 152)

Waga 4,7 kg

• Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem należącym do Wi-Fi Alliance. Znak identyfikacyjny Wi-Fi Protected Setup jest znakiem Wi-Fi Alliance. • DLNA i DLNA CERTIFIED są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Digital Living Network Alliance. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane użycie jest ściśle zakazane. 
• Spotify i logo Spotify są zarejestrowanymi znakami towarowymi Spotify Group. • Napster i logo Napster są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi Rhapsody International. • JUKE i logo JUKE są znakami towarowymi Media-Saturn-Holding GmbH. • Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi 
należącymi do Bluetooth SIG, Inc. • Dolby i symbol podwójne-D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories. • DTS, symbol & DTS i symbol razem są zarejestrowanymi znakami towarowymi DTS, Inc. • HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi 
HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. • CINEMA DSP jest znakiem towarowym Yamaha Corporation.
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