
RX-A2A

KINO DOMOWE WYKRACZAJĄCE
POZA GRANICE WYOBRAŹNI

A2A

Sekcja
wzmacniacza

Ilość kanałów 7.2

Znamionowa moc wyjściowa
(1 kHz, 1 kanał sterowany)

125 W (8 omów, 0,9% THD)

Znamionowa moc wyjściowa
(20 Hz - 20 kHz, 2 kanały sterowane)

100 W (8 omów, 0,06% THD)

Maksymalna efektywna moc wyjściowa
(1 kHz, 1 kanał sterowany)

150 W (8 omów, 10% THD)

Wysoka szybkość narastania wzmacniacza Tak

Ogólne Zużycie energii w trybie czuwania (tylko IR) 0,1 W

Automatyczny tryb czuwania Tak

Tryb ECO Tak

Wymiary (S x W x G) 435 x 171 x 372 mm
(antena podniesiona: 435 x 245 x 372 mm)

Waga 10,2 kg

Łączność MusicCast Surround Tak

HDMI wejście/wyjście 7/1

Przepustowość HDMI 8K60B, 4K120AB 
(poprzez przyszłą aktualizację)*HD-MI1-3

HDMI CEC Tak

Wejście USB Tak

Port sieciowy Tak

Wi-Fi Tak (2,4/5 GHz)

AirPlay 2 Tak

Bluetooth Tak (SBC/AAC)

Wejście z przodu USB

Cyfrowe wejście/wyjście audio: optyczne 1/0

Cyfrowe wejście/wyjście audio: koncentryczne 1/0

Analogowe wejście/wyjście audio 4/0

Wejście gramofonowe Tak

Złącze XLR Niedostępne

Komponentowe wejście/wyjście wideo Niedostępne

Kompozytowe wejście/wyjście wideo Niedostępne

Wyjście przedwzmacniacza 2.2-kanałowe

Wyjście słuchawkowe 1

Dzięki swojej potężnej konstrukcji A2A zapew-
nia fantastyczne, wysokiej klasy brzmienie. Ten 
imponujący amplituner AV całkowicie odmieni 
twoje kino domowe dzięki profesjonalnej jakości 
dźwięku i obrazu. 

ZAPIERAJĄCY DECH DŹWIĘK
/ Dolby Atmos® z wirtualizacją wysokości poprzez przyszłą aktualizację
/ DTS:X®

/ Stworzony pod kątem czystości

FILMY I GRY JAK NIGDY WCZEŚNIEJ
/ HDR10+, 8K/60B, 4K/120AB poprzez przyszłą aktualizację
/ Funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT) poprzez przyszłą aktualizację
/ Liczne wejścia HDMI z najnowszą technologią poprzez przyszłą aktualizację

ŁATWY DO SKONFIGUROWANIA, ŁATWY W OBSŁUDZE
/ Aplikacja MusicCast
/ Sterowanie głosowe z urządzeniami Alexa i asystentem Google 

*Dostępność zależy od regionu

STWORZONY DO TWOJEGO POKOJU
/ YPAO™ R.S.C./pomiar wielopunktowy 
/ Kompatybilny z bezprzewodowymi tylnymi głośnikami
/ Dynamiczna i przykuwająca uwagę stylistyka
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ZAPIERAJĄCY DECH DŹWIĘK

Dolby Atmos® z wirtualizacją
wysokości*

Dla tych, którzy nie mają w swoim systemie 
głośników sufitowych lub skierowanych do 
góry, Dolby Atmos z technologią wirtuali-
zacji wysokości symuluje wrażenia Atmos 
wykorzystując głośniki skierowane do przodu. 
Skonfiguruj do aż pięciu głośników, aby 
odtworzyć efekt dwóch głośników sufitowych, 
lub wykorzystaj wszystkie siedem kanałów do 
symulacji potężnego efektu czterech górnych 
głośników. 
*Ta funkcja dostępna jest poprzez aktualiza-
cję oprogramowania.

DTS:X®

Format audio DTS:X umieszcza dźwięk 
w miejscu, w którym naturalnie pojawiłby 
się w przestrzeni, tworząc rzeczywisty, 
wielowymiarowy dźwięk. Wbudowany silnik 
mapowania przestrzennego DTS Neural:X™ 
pozwala jeszcze mocniej zanurzyć się 
w dźwięku i zwiększa realizm we wszystkich 
twoich ulubionych filmach. 

Technologia antyrezonansowa

Technologia antyrezonansowa A.R.T. (Anti 
Resonance Technology) Wedge to piąta nóżka 
umieszczona pośrodku podstawy obudowy. 
Tłumi ona drgania transformatora mocy, tran-
zystorów mocy i radiatorów, a także wibracje, 
które może generować dźwięk z głośników, 
zapewniając dynamiczne brzmienie i precyzję 
odwzorowania. 

CINEMA DSP 3D do filmów,
muzyki i gier

Ta unikatowa, opracowana przez Yamahę i 
opatentowana technologia tworzenia pola 
dźwięku została stworzona poprzez połącze-
nie zmierzonych danych pola dźwiękowego 
z cyfrowym przetwarzaniem sygnału. Dzięki 
zdigitalizowaniu tego ogromnego zbioru 
informacji i włączeniu go do kompatybilnych 
urządzeń LSI, CINEMA DSP 3D skutecznie 
odtwarza przestrzenie sal koncertowych i klu-
bów muzycznych w twoim domu. Zanurz się w 
niesamowitym realizmie swoich filmów. 

FILMY I GRY JAK NIGDY WCZEŚNIEJ ŁATWY DO SKONFIGUROWANIA, ŁATWY W OBSŁUDZE

4K/120Hz*
Aktywuje wyższą częstotliwość odświeżania, zapewniając płynniejsze i bardziej realistyczne 
wrażenia podczas oglądania. 

HDR10+*
Zapewnia głębszy kontrast i bardziej realistyczne obrazy, które pozostają wierne intencjom 
twórców. 

Funkcje dla graczy (ALLM,VRR,QMS,QFT)*
Zapewniają płynność ruchu i przejść w celu wzmocnienia twoich wrażeń. 

Liczne wejścia HDMI z najnowszą technologią*
Liczne wejścia HDMI wspierają najnowszą 
technologię HDMI, aby umożliwić równo-
czesne podłączenie konsoli do gier nowej 
generacji. 

*Funkcje te dostępne są poprzez przyszłą
aktualizację.

STWORZONY DO TWOJEGO POKOJU

YPAO™ R.S.C. / wielopunktowy
Dopasowuje dźwięk do twojego pokoju analizując akustykę pomieszczenia i mierząc charakte-
rystykę głośników. Funkcja ta optymalizuje także parametry dźwięku, aby uzyskać maksymalne 
efekty z CINEMA DSP, Dolby Atmos® i DTS:X®. 

Kompatybilny z bezprzewodowymi tylnymi głośnikami
Zapewnia swobodę podczas ustawiania bezprzewodowych tylnych głośników, ułatwiając dopa-
sowanie do wystroju wnętrza (MusicCast 20/50). 

Dynamiczne i atrakcyjne wzornictwo
Klasyczne rzemiosło Yamahy łączy się z 
najnowocześniejszym wzornictwem. Każdy 
element został starannie wykonany, aby 
mieć pewność, że ten amplituner AV będzie 
wspaniale wyglądał i doskonale brzmiał w 
twoim domu. 

Aplikacja MusicCast
Odkryj moc dźwięku multiroom, ciesz się dostępem do źródeł i urządzeń strumieniujących i 
steruj swoim amplitunerem AV, wszystko z poziomu swojego smartfona. 

Sterowanie głosowe
Współpracuje z asystentami głosowymi Alexa i Google, dzięki czemu amplituner AV jest zawsze 
do twojej dyspozycji. Dzięki AirPlay 2 można strumieniować muzykę korzystając ze sterowania 
głosowego Siri z urządzeń Apple iOS. *Dostępność zależy od regionu. 

Aplikacja AV Setup Guide
Udostępnia porady ekspertów dotyczące 
instalacji, połączeń kablowych i wielu innych 
ustawień. 

DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE

7 kanałów/100 W 7 wejść/1 wyjście HDMI

Wzmacniacz o wysokiej
szybkości narastania

Multi-room Audio

Serwisy strumieniowe eARC

CINEMA DSP 3D Strefa 2

AirPlay 2 Phono


