
Amplituner AV

KARTA PRODUKTU

Smukły i kompaktowy 5.1‑kanałowy sieciowy amplituner AV, który dzięki

tunerowi DAB/DAB+ umożliwia odbiór cyfrowych transmisji, a ponadto

wykorzystuje Bluetooth oraz wbudowane Wi‑Fi i przekonuje zaawansowanymi

funkcjami, obejmującymi odtwarzanie plików wysokiej rozdzielczości i

przepustowość 4K Ultra HD z HDCP 2.2

• 5‐kanałowy dźwięk przestrzenny
60W na kanał (6 Ω, 20 Hz‐20 kHz, 0,09%, 2 kanały)
95 W na kanał (6 Ω, 1 kHz, 0,9%, 1 kanał)
125 W na kanał (6 Ω, 1 kHz, 10%, 1 kanał)
• Dekodery dźwięku HD: Dolby TrueHD i DTS‐HD Master Audio
• W pełni dyskretna konfiguracja wzmacniacza
• Przetworniki C/A Burr‐Brown 192 kHz/24 bity dla wszystkich kanałów
• Tryb Direct zapewnia wysokiej jakości reprodukcję dźwięku
• Obwód Low jitter PLL pomaga zoptymal izować scenę dźwiękową
• Odtwarzanie formatu DSD 2,8 MHz/5,6 MHz
• Odtwarzanie pl ików FLAC i WAV 192 kHz/24 bity
• Odtwarzanie pl ików Apple Lossless
• Compressed Music Enhancer dla Bluetooth
• Aluminiowy przedni panel zwiększa sztywność i atrakcyjność wyglądu

Doskonała jakość dźwięku

Wysoka jakość obrazu
• Przepustowość 4K Ultra HD dla obrazów superwysokiej rozdzielczości następnej generacj i
• HDMI (6 wej. /1 wyj . ) z HDCP 2.2 (1 wej . /1 wyj . ), 3D i kanałem zwrotnym audio
• Obsługa Deep Colour (30/36 bitów), x.v.Colour, odświeżanie 24 Hz oraz kompensacja Auto Lip‐Sync

Zaawansowane funkcje
• Tuner DAB/DAB+ pozwala słuchać wysokiej jakości cyfrowych rozgłośni radiowych
• Tunery DAB/DAB+ i FM mają pamięć 40 stacj i
• Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania muzyki (SBC/AAC)
• Funkcje sieciowe
‐ wbudowane Wi‐Fi (802.11b/g/n)
‐ łatwa konfiguracja Wi‐Fi , np. udostępnianie ustawień Wi‐Fi iOS, WPS, itp.
‐ Wireless Direct łączy bezpośrednio urządzenia przenośne, z pominięciem sieci domowej
‐ AirPlay pozwala strumieniować muzykę z Mac, PC, iPoda, iPhona, iPada
‐ apl ikacja AV Control ler umożl iwia sterowanie wieloma funkcjami ampl itunera z poziomu
smartfonów i tabletów z iOS lub Androidem
‐ dostęp do: radia internetowego (vTuner): MP3, WMA;

serwisów strumieniowych (Pandora*, Spotify*, JUKE*), *Dostępność serwisów muzyczny zależy od regionu.

pl ików muzycznych zgromadzonych w PC/NAS: WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple
Lossless, AIFF, DSD

‐ certyfikat DLNA 1.5
• Ładowanie iPoda, iPhona, iPada poprzez USB przy wyłączonym ampl itunerze

• Tytuły utworów z iPoda/iPhona/iPada wyświetlane na przednim panelu ( jęz. angielski i jęz.
zachodnioeuropejskie)
• Wielojęzyczny kolorowy wyświetlacz ekranowy zapewniający lepszą czytelność (angielski ,
chiński , francuski , hiszpański , japoński , niemiecki , rosyjski , włoski)
• HDMI CEC umożl iwiające obsługę za pomocą pi lota do ampl itunera AV
• Optymal izacja dźwięku YPAO dla automatycznej konfiguracj i głośników
• Możl iwość przypisania wejścia audio do wejścia HDMI
• Możl iwość zmiany wejścia HDMI w trybie standby through
• Opóźnienie dźwięku dla dopasowania funkcj i Lip‐Sync (0‐500 ms)
• Pamięć 40 stacj i /automatyczne strojenie
• Nowo opracowany pi lot zdalnego sterowania
• Funkcja background video (tylko dla radia)
• Przyciski SCENE z bezpośrednim włączaniem zasi lania (BD/DVD, TV, Sieć i Radio)
‐ szybkie i łatwe w obsłudze
‐ HDMI CEC włącza kompatybi lne telewizory i odtwarzacze Blu‐ray
• Konfiguracja strefa główna (3 kan. ) + strefa 2 (2 kan. ) z trybem Party

Realizm dźwięku przestrzennego
• Dekodowanie HD Audio z CINEMA DSP 3D (17 programów DSP)
• Compressed Music Enhancer z CINEMA DSP
• Funkcja Virtual Presence Speaker dla dźwięku przestrzennego CINEMA DSP 3D bez przednich
głośników presence
• Virtual CINEMA FRONT zapewnia wirtualny dźwięk przestrzenny z pięcioma głośnikami
z przodu
• Extra Bass wzbogaca potężny dźwięk basu nawet przy niewielkich głośnikach
• Adaptacyjne DRC (Dynamic Range Control) oraz poziom Adaptacyjne DSP
• SILENT CINEMA i Virtual CINEMA DSP

Przyjazna środowisku konstrukcja
• Tryb ECO redukujący zużycie energi i o 20%*
*W porównaniu do zużycia energi i , kiedy tryb ECO jest wyłączony (pomiarYamahy)

• Automatyczne wyłączenie urządzenia z możl iwością zmiany ustawienia czasu
• Niskie zużycie energi i (0,1W) w trybie czuwania

RX‐S601D dostępny jest w kolorze czarnym, tytanowym i białym.

Dane techniczne
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Ciesz się cyfrowym radiem
z tunera DAB/DAB+

DAB i DAB+ są cyfrowymi formatami (Digital Audio Broadcasting),

które oferują duży wybór stacj i radiowych z wysokiej jakości

dźwiękiem. Dalsze korzyści obejmują automatyczne strojenie stacj i z

dostępnej l isty wyboru oraz wyświetlanie informacj i takich jak nazwa

rozgłośni . Można zapamiętać 40 stacj i DAB/DAB+.

Kompaktowy i wyróżniający się jakością
oraz zaawansowanymi funkcjami

Smukły i kompaktowy, a przez to łatwy w instalacj i ‐ RX‐S601D

zapewnia maksymalną jakość przy minimalnych rozmiarach, co jest

zasługą ulepszonego uziemienia i projektu zasi lania, a także

drobiazgowo wyselekcjonowanych i specjalnie przygotowanych

podzespołów, takich jak transformator i radiator. Pomimo smukłej i

kompaktowej kon‐

strukcj i ampl ituner

wykorzystuje ana‐

logowy wzmac‐

niacz zbudowany w

technice pojedyn‐

czych elementów i

szczyci się wysoką

mocą wyjściową.

Bezprzewodowe strumieniowanie audio
i dźwięk wysokiej rozdzielczości

Kompatybi lność Bluetooth zapewnia wygodę bezprzewodowego

odtwarzania muzyki , natomiast wbudowane Wi‐Fi zwiększa

elastyczność instalacj i . Te dwa udogodnienia gwarantują łatwy dostęp

do niezl iczonych źródeł muzyki . Ponadto kompatybi lność

z FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24 bity, Apple Lossless i formatami DSD 2,8

MHz/5,6 MHz oznacza, że z łatwością możesz odtwarzać dźwięk

wysokiej rozdzielczości z sieciowego NAS, PC lub USB.

Smartfon Amplituner AV Router

bezprzewodowy
Serwisy strumieniujące /

radio internetowe

Specyfikacja techniczna
Sekcja audio

Znamionowa moc wyjściowa (6 Ω, 20 Hz ‐ 20 kHz, 0,09%THD, 2 kanały)

przednie L/P 60W + 60W

Znamionowa moc wyjściowa (6 Ω, 1 kHz, 0,9%, 1 kanał)

przednie L/P 95 W + 95W
centralny 95 W
efektowe L/P 95 W + 95W

Maksymalna efektywna moc wyjściowa (6 Ω, 1 kHz, 10%THD, 1 kanał)

przednie L/P 125 W + 125 W
centralny 125 W
efektowe L/P 125 W + 125 W

Dynamiczna moc na kanał (przednie L/P, 8/6/4/2 Ω) 90 / 110 / 140 / 160W

Ogólne

Włączony sieciowy tryb czuwania 2,7W (przewodowo)

Wymiary (S xW x G)

Waga 7,8 kg

Pobór mocy w trybie czuwania
Wyłączone HDMI i StandbyThrough 0,1W
Włączone HDMI i StandbyThrough 1,5 W

Włączony tryb czuwania Bluetooth 2,7W

435 x 111 x 317 mm
(z podniesioną anteną:
435 x 176 x 327 mm)

Wejścia

HDMI (wejście audio przypisywalne, HDMI 6: kompatybi lne z HDCP 2.2) 6

Sieciowe (Ethernet/Wi‐Fi) 1/1

USB*1 1

Antena radiowa (DAB/FM) 1/1

Cyfrowe optyczne 1

Cyfrowe koncentryczne 2

Analogowe audio*1 (wl iczając wej . mini jack) 4

Kompozytowe wideo*1 3

Gniazda połączeniowe

*1 Łącznie z gniazdami na przednim panelu.

Wyjścia

HDMI (kompatybi lne z HDCP 2.2) 1

Kompozytowe monitor 1

Głośnikowe*2 (bez subwoofera) 5 kan.

Subwoofer 1

Słuchawkowe jack 1

*2 Na niektórych rynkach dostępne są terminale głośnikowe kompatybi lne z wtykami bananowymi.
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PC / NAS

Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacj i .

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 ki lku pokojach można odtwarzać ten sam dźwięk.
Cały system obsługujesz za pomocą intuicyjnej apl ikacj i , która zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcj i .
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!

Ten model jest elementem systemu
bezprzewodowej muzyki

www.MusicCast.pl




