Bluetooth Output
Funkcja Bluetooth Output zwiększa wygodę strumieniowania muzyki. Dostępna jest tylko w
urządzeniach firmy Yamaha, przede wszystkim tych, które oferują funkcjonalność MusicCast, ale
także np. w amplitunerze kina domowego RX-V383. Najistotniejszą cechą tej funkcji jest
możliwość transmisji dźwięku w przeciwną stronę niż zwykle. Może zatem wysłać go po Bluetooth
do naszych słuchawek lub innego odbiornika np. głośnika bezprzewodowego.

Zarządzanie tą funkcją umożliwia bezpłatna aplikacja MusicCast Controller, dostępna w App Store
(urządzenia iOS) oraz na Google Play (urządzenia Android), którą instalujemy na naszym
smartfonie lub tablecie. Aplikacja bazuje także na „piśmie obrazkowym” - tak jest łatwiej
rozpoznawać strefy.

Jak uruchomić Bluetooth Output w urządzeniach Yamaha MusicCast i wysłać dźwięk do
słuchawek lub głośników Bluetooth?

•
•

Po pierwsze, wybieramy muzykę lub źródło, które chcemy udostępnić.
W prawym dolnym rogu naciskamy ikonę ustawień dźwięku.

•
•
•

W oknie ustawień na samym dole znajduje się przycisk "Transmisja Bluetooth".
Uaktywniamy wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
Możemy zaktualizować listę urządzeń Bluetooth, lub od razu wybrać z listy urządzenie, do
którego chcemy wysłać dźwięk.
Zdarza się, że słuchawki czy głośnik, który ma odbiera muzykę nie znajduje się na liście.
Wówczas konieczne będzie uruchomienie trybu parowania na urządzeniu, do którego
chcemy wysłać dźwięk.
Urządzenia połączą się i dźwięk z urządzenia MusicCast będzie odtwarzany na obu
urządzeniach jednocześnie.
Możemy wyciszyć urządzenie Yamaha MusicCast aby słuchać muzyki tylko na
słuchawkach / głośniku Bluetooth.
Gotowe!

•
•
•
•

Warto pamiętać, że funkcja Bluetooth Output, tak jak klasyczne połączenie Bluetooth, dotyczy
przekierowania dźwięku w danym momencie tylko na jedno urządzenie. Wybranie kolejnego
powoduje przerwanie transmisji do urządzenia wcześniej wybranego.
Możemy do naszych słuchawek/głośnika Bluetooth wysłać dowolną muzykę odtwarzaną przez
nasze urządzenie Yamaha – może to być również dźwięk z urządzeń zewnętrznych podłączonych do
urządzenia Yamaha MusicCast np. telewizora, gramofonu czy odtwarzacza CD.
Funkcjonalność Bluetooth Output posiada kilkadziesiąt urządzeń z oferty Yamaha m.in.
amplitunery kina domowego, komponenty stereo, soundbary, mini-wieże czy głośniki
bezprzewodowe.
Świetnym przykładem będzie tu amplituner stereo Yamaha MusicCast R-N602.

Jest to urządzenie, którego największą zaletą jest wszechstronność. Klasyczny amplituner stereo
oferujący wysoką jakość dźwięku i charakteryzujący się klasycznym ponadczasowym wzornictwem
wyposażono we wszystkie sieciowe funkcjonalności. R-N602 oferuje m.in. obsługę serwisów
muzycznych (Spotify, Tidal, Deezer i inne), odtwarzanie muzyki przesyłanej bezprzewodowo z
urządzeń mobilnych (za pomocą Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay) lub komputera/serwera NAS, radio
internetowe oraz współpracę z rewelacyjnym systemem multiroom Yamaha MusicCast, dzięki
któremu możesz przesyłać muzykę między pokojami w domu. Bezprzewodowo!
Amplituner stereo MusicCast R-N602 idealnie sprawdzi się jako domowe centrum rozrywki. Dzięki
dużej liczbie analogowych i cyfrowych wejść bez trudu można podłączyć do niego odtwarzacz CD
lub Blu-ray, telewizor, a także gramofon (gniazdo Phono). Złącze USB pozwoli z kolei odtwarzać
materiał dźwiękowy zapisany w pamięci USB oraz iUrządzeniach.
Unikalną funkcjonalnością amplitunera R-N602 jest również Bluetooth Output czyli transmisja
Bluetooth z amplitunera do zewnętrznych głośników/słuchawek Bluetooth - dowolnego producenta.
Dzięki temu rozwiązaniu można wysłać na bluetoothowe słuchawki dźwięk z każdego
podłączonego do R-N602 urządzenia - telewizora, odtwarzacza CD czy nawet gramofonu!
Nie bez znaczenia jest także fakt, że amplitunerem można sterować za pomocą polskojęzycznej,
bezpłatnej aplikacji MusicCast Controller. Oczywiście, klasyczny pilot również znajduje się w
zestawie.

