
5.1-kanałowy amplituner AV ze wzmacniaczem opartym na elementach dyskretnych i wbudowaną 

technologią Bluetooth, umożliwiającą strumieniowanie muzyki. Funkcjonalność urządzenia zwiększają 

przepustowość 4K Ultra HD (HDCP2.2/4K60p), YPAO i wejście USB na przednim panelu, a także łatwy 

w użyciu, przeprojektowany pilot zdalnego sterowania. To konstrukcja, która pozwoli ci

w pełni cieszyć się swoim kinem domowym.

• 5-kanałowy dźwięk przestrzenny
70 W na kanał (6 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2 kanały)
100 W na kanał (6 Ω, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kanał)
135 W na kanał (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 1 kanał)

• Dyskretna konfiguracja wzmacniacza
• Dekodery dźwięku HD: Dolby True HD i DTS-HD Master Audio
• Przetworniki C/A Burr Brown 192 kHz/24 bity dla każdego z kanałów
• Wysoka moc dynamiczna, możliwość współpracy z kolumnami o niskiej impedancji
• Obwody low jitter PLL pomagają zoptymalizować obraz dźwiękowy

Doskonała jakość dźwięku
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• Ustawienie początkowego i maksymalnego poziomu głośności
• Audio delay dla dopasowania funkcji Lip-sync (0-500 ms)
• Pamięć 40 stacji radiowych / automatyczne strojenie stacji
• Funkcja background video (dla wejść Radio/USB/Bluetooth/Audio/Aux)
• Nowo opracowany pilot wyposażony w duże przyciski gwarantuje łatwiejsze
użytkowanie

• 4K Ultra HD pass-through dla obrazów super wysokiej rozdzielczości
• HDMI (4 wej./1 wyj.) z HDCP2.2 (1 wej./1 wyj.), 3D i kanałem zwrotnym audio
• HDMI CEC z uniwersalną kontrolą
• Deep Colour (30/36 bitow), x.v.Colour, odświeżanie 24 Hz
oraz kompensacja Auto Lip-Sync

Wysoka jakość obrazu

• Bluetooth do bezprzewodowego strumieniowania muzyki (SBC)
• Przyciski SCENE z funkcją bezpośredniego włączania (BD/DVD, TV, CD i radio)
- szybkie i łatwe w obsłudze

• Cyfrowe gniazdo USB na przednim panelu do podłączenia pamięci USB
• Wielojęzyczne kolorowe menu OSD dla lepszej widoczności
(angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, włoski)

• Wejście mini jack na przednim panelu, umożliwiające podłączenie przenośnego 
odtwarzacza audio

• Optymalizacja dźwięku YPAO dla automatycznej konfiguracji głośnikow
• Elastyczne przypisywanie wejścia audio/wideo
• Możliwość wyboru 9 częstotliwości zwrotnicy dla subwoofera

Zaawansowane funkcje

• Dekodery dźwięku HD z CINEMA DSP 3D (17 programów)
• Virtual CINEMA FRONT zapewnia wirtualny dźwięk przestrzenny
przy pięciu głośnikach z przodu

• Extra Bass wzbogaca potężny dźwięk basu nawet przy niewielkich głośnikach
• Compressed Music Enhancer
• Adaptacyjne DRC (Dynamic Range Control) oraz adaptacyjny poziom DSP
• SILENT CINEMA pozwala cieszyć się przestrzennym dźwiękiem także
w słuchawkach

Realizm dźwięku przestrzennego

• Tryb ECO redukujący zużycie energii o 20%*
*W porównaniu do zużycia energii, kiedy tryb ECO jest wyłączony (pomiar Yamahy)

• Automatyczne wyłączenie urządzenia z możliwością zmiany ustawienia czasu
• Niskie zużycie energii w trybie gotowości (0,3 W, w niektórych regionach 0,5 W)

Przyjazny środowisku design

RX-V379 dostępny jest w kolorze
czarnym i tytanowym.



Specyfikacja techniczna
Sekcja audio
Znamionowa moc wyjściowa (6 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2 kanały)

przednie L/P 70 W + 70 W
Znamionowa moc wyjściowa (6 Ω, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kanał)

przednie L/P 100 W + 100 W
centralny 100 W
efektowe L/P 100 W + 100 W

Maks. efektywna moc wyjściowa (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 1 kanał)
przednie L/P 135 W + 135 W
centralny 135 W
efektowe L/P 135 W + 135 W

Moc dynamiczna na kanał (kanały przednie L/P, 6/4/2 Ω)  110 W / 130 W / 150W

Gniazda połączeniowe
Wejścia
HDMI (przypisywalne wejście audio, HDMI4: kompatybilne z HDCP2.2) 4
USB¹ 1
Antena radiowa² (FM/AM) 1/1
Cyfrowe optyczne 1
Cyfrowe koncentryczne 2
Analogowe audio¹ (wliczając wejście mini jack) 3
Kompozytowe wideo (przypisywalne wejście audio) 3

¹Łącznie z gniazdami na przednim panelu
²Kształt gniazda antenowego dostosowany do regionu dystrybucji

Wyjścia
HDMI (kompatybilne z HDCP2.2) 1
Kompozytowe monitor 1
Głośnikowe³ 5 kan.
Subwoofer 1
Słuchawkowe jack 1

³W niektórych regionach dostępne są terminale głośnikowe typu banan.

RX-V379 wyposażony jest w technologię Bluetooth, która 
pozwala cieszyć się możliwością bezprzewodowego odtwa-
rzania muzyki ze smartfonów i innych urządzeń. Yamaha 
Compressed Music Enhancer teraz zoptymalizowany jest 
pod kątem transmisji Bluetooth, aby zapewnić, że twoja 
muzyka będzie miała 
żywą, naturalną jakość 
dźwięku nawet podczas 
bezprzewodowego 
odtwarzania. 

Kompatybilność Bluetooth umożliwia bezprzewo-
dowe przesyłanie muzyki
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RX-V379 wspiera w pełni najnowsze standardy HDMI. Dzięki 
przepustowości wideo 4K przy szybkości 60 klatek/s możesz 
cieszyć się wideo HD z 4K bez pogorszenia jakości obrazu. 
Ponadto urządzenie jest zgodne ze standardem ochrony praw 
autorskich HDCP2.2, wymaganym przy transmisji wideo 4K. 

Pełna kompatybilność 4K Ultra HD z 4K60p, 
HDCP2.2

Nawet wtedy, gdy nie ma możliwości zainstalowania 
głośników efektowych z tyłu miejsca odsłuchowego, można 
czerpać radość z wirtualnego 5-kanałowego dźwięku 
przestrzennego o wyższej 
jakości i rozdzielczości. Dzięki 
możliwości zainstalowania 
głośników efektowych z przodu, 
użytkownik zyskuje większą ela-
styczność podczas rozstawiania 
głośników w pokoju.

Kompatybilność Bluetooth umożliwia
bezprzewodowe przesyłanie muzyki

Źródło wideo zgodne 
z 4K Ultra HD

Amplituner AV Telewizor zgodny z 
4K Ultra HD

Pełna kompatybilność z 4K Ultra HD
- Obsługa wideo 4K przy szybkości 60 klatek/s
- HDCP2.2 wejście/wyjście

Ogólne
Pobór mocy w trybie czuwania

Sterowanie HDMI wył. 0,3 W (0,5 W w niektórych regionach)
Sterowanie HDMI wł.  0,9 W
Wymiary (S x W x G) 435 x 151 x 315 mm
Waga 7,4 kg

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Yamaha Corporation jest zgodne z licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy towarowe 
należą do indywidualnych właścicieli. * Dolby, Pro Logic i symbol podwójne D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories. * Dla patentów DTS, sprawdź http://patents.dts.com. Wyprodukowany zgodnie z licencją 
od DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol i DTS lub DTS-HD wraz z symbolem są zarejestrowanymi znakami towarowymi DTS, Inc. * HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi w USA i innych krajach znakami towarowymi HDMI Licensing LLC. * Produkty Burr-Brown są znakami towarowymi Texas Instruments, Inc. * „x.v.Colour” jest znakiem towarowym Sony Corporation. * CINEMA DSP jest 
znakiem towarowym Yamaha Corporation. * SILENT CINEMA jest znakiem towarowym Yamaha Corporation. * Wygląd produktu i jego specyfikacja może ulegać pewnym aktualizacjom.
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