
Wzmacniacz multiroom (4 strefy, 8 kanałów)

XDA-AMP5400RK

Specjalnie zaprojektowany do integracji z wszystkimi domowymi systemami audio, „AMP” pełni 
rolę wzmacniacza towarzyszącego dla modelu Yamaha XDA-QS5400RK, aby zwiększyć ilość 
głośników do podłączenia i/lub zwiększyć moc wyjściową. Wzmacniacz może także zostać 
wykorzystany do zwiększenia ilości głośników do podłączenia w drugiej strefie w przypadku 
amplitunerów kina domowego Yamahy wyposażonych w wyjście przedwzmacniacza dla strefy. 

Perfekcyjny towarzysz dla całego domowego audio

• Współpracuje z modelem Yamaha XDA-QS5400RK, aby zwiększyć ilość głośników  
do podłączenia podczas integracji z indywidualnymi systemami multiroom audio

• Osiem kanałów audiofilskiej klasy amplifikacji Class D, możliwość zmostkowania  
i obciążenia 4 Ω, wykorzystujący unikatową konstrukcję obwodu wolną od szumu 
pętli masy

• Cztery szyny audio i dołączone zworki zapewniające szeroki wybór konfiguracji 
głośników

• Połączenie włączania/wyłączania zasilania z XDA-QS5400RK poprzez wyzwalacz 
• Funkcje przyjazne integracji obejmujące wejścia wykrywające sygnał audio,  

wejście/wyjście zdalnego sterowania i inne
• Obudowa o wysokości 1U i szerokości dopasowanej do szafek instalacyjnych;  

w komplecie zdejmowane uchwyty do stojaka oraz płyta czołowa

Przyjaciel miłośników muzyki
XDA-AMP5400RK - „AMP” - został stworzony jako towarzysz dla modelu Yamaha  
XDA-QS5400RK i sposób na zapewnienie dodatkowego nagłośnienia i/lub dodatkowej 
mocy wyjściowej w niestandardowych instalacjach domowego systemu audio  
multiroom. Urządzenie bezproblemowo współpracuje także z amplitunerami kina  
domowego Yamaha, wyposażonymi w wyjście przedwzmacniacza strefy. 



Smukły i potężny
AMP wykorzystuje osiem kanałów audiofilskiej klasy amplifikacji w wyjątkowo smukłej obudowie o wysokości 1U, pozwalając w pełni zoptymalizować cenną przestrzeń  
zabudowy rack.  

Fenomenalna wszechstronność
Podłącz do czterech źródeł z wyjść przedwzmacniacza QS wprost do AMP - jego cztery szyny wejść/wyjść audio mogą być łączone razem, aby obsłużyć szeroką gamę konfiguracji 
głośników/stref. AMP dostarczany jest z zestawem wtyczek i kabli, co czyni go ultrawszechstronnym w chwilę po wyjęciu z opakowania. Wyjścia audio można alternatywnie  
wykorzystać do podłączenia aktywnych subwooferów lub wzmacniaczy subwooferów. 

Więcej mocy na żądanie
Każdą z czterech stref wzmacniacza można zmostkować, co w razie potrzeby pozwala zwiększyć moc wyjściową dla wybranych głośników.

Cztery szyny wejść/wyjść audio Akcesoryjne zworki i kable

Wszechstronna konfiguracja dzięki dołączonym zworkom i kablom
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Zaprojektowany z myślą o nadzwyczajnym brzmieniu

Audiofilskiej klasy amplifikacja
AMP wykorzystuje ultrawydajne układy scalone ICEpower, aby zapewnić osiem 
kanałów nieskazitelnej, dynamicznej muzycznie cyfrowej amplifikacji dostarczającej 
50 W/kanał (8 Ω), z niesamowitym pasmem przenoszenia od 5 Hz do 40 kHz (0/-3 
dB) oraz stosunkiem sygnału do szumu na poziomie 108 dB. Urządzenie może 
obsługiwać impedancję 4 Ω przy 100 W/kanał, a po zmostkowaniu dostarcza  
200 W/kanał (8 Ω).

Wysoka wydajność skryta wewnątrz obudowy
AMP wykorzystuje zbalansowaną konstrukcję układu audio i kondensatory PML,  
które także używane są we flagowych urządzeniach AV z serii Aventage.  
Efekt? Większy realizm i ekspresyjność dla całej ulubionej muzyki. 

Wyeliminuj szum pętli masy
Przekleństwo niestandardowych instalacji: szum pętli masy, powszechny  
i dokuczliwy efekt uboczny połączenia kilku urządzeń elektronicznych w jednej 
szafce. AMP pomaga wyeliminować to zjawisko dzięki doskonale zaprojektowanej 
konstrukcji obwodu różnicowego. Czasem, to czego nie słyszysz, sprawia,  
że brzmienie jest niesamowite.
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Indywidualny projekt do indywidualnych systemów

Wszechstronna instalacja
Zamocuj go w szafce rack za pomocą dołączonych uchwytów lub usuń je, gdy 
ustawiasz urządzenie na półce. Dołączona magnetyczna płyta czołowa ogranicza 
możliwość manipulacji przy urządzeniu i zapewnia doskonały efekt wizualny.

Harmonijna kontrola
Kiedy QS i AMP używane są razem, wystarczy połączyć porty wyzwalaczy, aby 
automatycznie włączać/wyłączać niezbędne strefy wzmacniacza - bez potrzeby 
stosowania dodatkowego interfejsu kontrolnego. AMP perfekcyjnie współpracuje 
także z amplitunerem AV z serii Aventage. Podczas używania AMP z innymi źródłami, 
wejścia wykrywające sygnał audio i wejście/wyjście podczerwieni zapewnia 
dodatkową elastyczność sterowania.

Tylny panel XDA-QS5400RK

Tylny panel XDA-AMP5400RK

Tylny panel XDA-AMP5400RK

Przygotowany na niestandardowe połączenia
AMP jest w pełni przygotowany pod kątem niestandardowej integracji,  
o czym decydują złącza głośnikowe typu Euro i odłączany kabel zasilania
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NEW PRODUCT BULLETIN

Specyfikacja audio

Kanały 8-kanałowy (2-kanałowy × 4)

Minimalna impedancja głośników 4 Ω

Połączenie BTL Tak

Głośnikowe złącza wyjściowe 4 (euro)

Wejściowe złącza audio RCA: 4

Wyjściowe złącza audio RCA (2-kan. przepustowe): 4

Wej./wyj. wyzwalacza 4/4

Wej./wyj. zdalnego sterowania 1/1

Znamionowa moc wyjściowa
(1 kHz, 0,9% THD, 2 kanały sterowane) 

Normalnie (4/8 Ω): 90/50 W
Zmostkowany (8 Ω): 100 W

Znamionowa moc wyjściowa
(1 kHz, 0,9% THD, 1 kanał sterowany)

Normalnie (4/8 Ω): 100/50 W
Zmostkowany (8 Ω): 200 W

Moc dynamiczna
(20 Hz-20 kHz, 0,08% THD,  
2 kanały sterowane, impuls 20 ms)

Normalnie (4/8 Ω): 80/40 W
Zmostkowany (8 Ω): 150 W

Moc dynamiczna
(1 kHz, 0,9% THD, 2 kanały sterowane,  
impuls 20 ms)

Normalnie (4/8 Ω): 100/50 W
Zmostkowany (8 Ω): 200 W

Moc dynamiczna
(1 kHz, 0,9% THD, wszystkie kanały  
sterowane, impuls 20 ms)

Normalnie (4/8 Ω): 80/50 W
Zmostkowany (8 Ω): 170 W

Maksymalna efektywna moc wyjściowa
[1 kanał sterowany, 1 kHz, 10% THD]
Normalnie (4/8 Ω): 130/65 W
Zmostkowany (8 Ω): 260 W

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 
(THD)

[Wyj. głośnikowe, 20 Hz-20 kHz, 25 W, 8 Ω] 0,04%

Pasmo przenoszenia [1 kHz 0/-3 dB] wyj. głośnikowe wejście Aux: 5 Hz-40 kHz

Separacja kanałów [Wyj. głośnikowe, 1 kHz/10 kHz] 78 dB/62 dB

Stosunek sygnał/szum [Wyj. głośnikowe wej. Aux] 108 dB

Maksymalny sygnał wejściowy
[Wyj. pre L/P, 0,9% THD] 1 V
[Wyj. głośnikowe 1 V wejście] 25,8 dB

Czułość wejścia [1 W mocy, 8 Ω] 150 mV, [maks. (50 W) moc, 8 Ω] 1,0 V

Ogólne

Zużycie energii Bd. 

Zużycie energii w trybie czuwania Bd. 

Maksymalne zużycie energii Bd. 

Zarządzanie energią
(Automatyczny tryb czuwania)

Tak (wł./wył.)

Wymiary (S × W × G)

436,8 × 43,8 × 438,2 mm
[z panelem przednim] 436,8 × 43,8 × 448,2 mm 
[z uchwytami] 481 × 43,8 × 438,2 mm
[z podkładką] 436,8 × 44,9 × 448,2 mm

Waga 6,02 kg
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