
Wzmacniacz strumieniowy multiroom MusicCast (4 strefy, 8 kanałów)

XDA-QS5400RK

Specjalnie zaprojektowany do integracji domowego systemu audio, „QS” (Quad Streamer) 
umożliwia strumieniowanie dźwięku do czterech stref i zapewnia ośmiokanałową, wysokiej 
klasy amplifikację w ultra-smukłej obudowie o wysokości 1U. Łatwy do rozbudowy  
i niesamowicie wszechstronny, QS współpracuje z domowymi systemami audio multiroom  
MusicCast, co pozwala na połączenie urządzenia z amplitunerami kina domowego,  
soundbarami i sprzętem hi-fi w bardzo różnorodnych konfiguracjach.

• Zaprojektowany do integracji domowego systemu audio  multiroom MusicCast 
poprzez podłączenie przez Ethernet LAN i zamontowanie w szafce instalacyjnej  
lub obudowie

• Każde urządzenie potrafi strumieniować dźwięk do 4 stref i możliwość rozszerzenia 
do 32 stref z równoległym odtwarzaniem w połączonych grupach składających się  
z maksymalnie 20 stref każda

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

• Wbudowane serwisy Spotify Connect, radio internetowe,Tidal, Deezer, Napster  
i wiele więcej, a także dostęp do bibliotek muzycznych i powiązanych źródeł 
zewnętrznych 

• Łatwe sterowanie z poziomu bezpłatnej aplikacji MusicCast oraz systemów 
kontrolnych innych firm

• Obudowa o wysokości 1U i szerokości dopasowanej do szafek instalacyjnych;  
w komplecie zdejmowane uchwyty do racka oraz płyta czołowa

Całe domowe audio: na nowo

Doskonała integracja
Zaprojektowany od podstaw pod kątem wszechstronnej integracji, „QS” urzeczywistnia 
najlepsze zintegrowane rozwiązanie do wypełnienia każdego domowego pomieszczenia 
niezwykłym dźwiękiem.



Smukły, ale potężny
QS w swojej niesamowicie smukłej obudowie o wysokości 1U skrywa audiofilskiej klasy amplifikację obsługującą cztery strefy i osiem kanałów, pozwalając na pełną optymalizację 
cennej przestrzeni wewnątrz szafki instalacyjnej. 

Fenomenalna wszechstronność
Możliwość użycia razem kilku egzemplarzy QS pozwala rozszerzyć system audio do 32 stref z jednoczesnym odtwarzaniem połączonych grup do 20 stref każda. Ponadto, QS  
udostępnia cztery wyjścia przedwzmacniacza, co pozwala na łączenie go z Yamahą XDA-AMP5400RK, towarzyszącym wzmacniaczem multiroom, aby dostarczyć  
więcej mocy lub zwiększyć ilość obsługiwanych głośników w dużych przestrzeniach domu. Wyjście przedwzmacniacza można również wykorzystać do podłączenia aktywnych 
subwooferów lub wzmacniaczy subwoofera.

System jak żaden inny
Będąc elementem systemu MusicCast, QS z łatwością integruje się z amplitunerami AV Yamahy, soundbarami i innymi urządzeniami. Teraz wszystko - od zestawu kina domowego, 
przez system TV w sypialni, aż do sufitowych głośników w kuchni - może bezproblemowo współpracować ze sobą.

Tylny panel XDA-QS5400RK

Tylny panel XDA-AMP5400RK
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Strumieniuj co tylko chcesz
Uzyskaj dostęp do całej swojej ulubionej muzyki, w tym wbudowanych  
w QS serwisów strumieniowych a także bibliotek muzycznych na smartfonach,  
tabletach i podłączonych podłączonych do sieci serwerów NAS.

*Dostępność serwisów strumieniowych zależy od regionu.

Wszechstronna współpraca
Chciałbyś słyszeć w całym domu dźwięk telewizora lub płyt winylowych? Połącz QS  
z amplitunerem MusicCast, soundbarem lub gramofonem, aby zyskać dostęp do audio  
z praktycznie dowolnego źródła. 

Skorzystaj z (niesamowitej) aplikacji
Urządzenie można z łatwością konfigurować i obsługiwać za pomocą bezpłatnej 
aplikacji MusicCast, która udostępnia unikatowe funkcje personalizacji, w tym możliwość 
przypisywania własnych zdjęć do pomieszczeń, a także zmianę nazwy i kolejności oraz 
ukrywania źródeł. 

Zewnętrzna kontrola
QS wspiera kontrolę IP przez zewnętrzne systemy sterujące stosowane w wielu 
obecnych najbardziej zaawansowanych domach inteligentnych. 
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Zaprojektowany z myślą o nadzwyczajnym brzmieniu

Audiofilskiej klasy amplifikacja
Niezwykły wzmacniacz, QS 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 10 Hz do 22 kHz (0/-3 dB) oraz stosunkiem sygnału do szumu 
na poziomie 106 dB. Urządzenie może obsługiwać impedancję 4 Ω zapewniając 
100 W/kanał, a po zmostkowaniu 200 W/kanał (8 Ω).

High-res audio
Odkryj każdy detal swoich ulubionych nagrań. QS obsługuje formaty dźwięku 
high-res w rozdzielczości do aż 192 kHz/ 24 bity i wykorzystuje takie same 
przetworniki c/a ESS klasy premium oraz kondensatory PML, jak we flagowych 
amplitunerach AV z serii Aventage.

Wyeliminuj szum pętli masy
Przekleństwo niestandardowych instalacji: szum pętli masy, powszechny i dokuczliwy 
efekt uboczny połączenia kilku urządzeń elektronicznych w jednej szafce. QS pomaga 
wyeliminować to zjawisko dzięki doskonale zaprojektowanej konstrukcji obwodu 
różnicowego. Czasem, to czego nie słyszysz, sprawia, że brzmienie jest niesamowite.
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Wyjątkowa Yamaha
Możliwości brzmieniowe QS jeszcze bardziej zwiększa pakiet unikatowych rozwiązań technicznych Yamahy, obejmujący m.in. Compressed Music Enhancer, Advanced Bass 
Extension Processing oraz korekcję dopasowaną do poziomu głośności. Efekt - zawsze doskonały dźwięk. 

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.

Indywidualny projekt do indywidualnych systemów

Przygotowany na niestandardowe połączenia
QS jest w pełni przygotowany pod kątem niestandardowej integracji, o czym decydują 
złącza głośnikowe typu Euro, dwa porty Ethernet RJ-45 i odłączany kabel zasilania,  
a także wyjścia jack dla wyzwalacza 12 V, IP oraz IR. 

Tylny panel XDA-QS5400RK
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Trzy sposoby obsługi zewnętrznych źródeł
Oprócz obsługi zewnętrznych źródeł w przypadku połączenia z amplitunerami i soundbarami MusicCast, QS udostępnia również wejście Aux, które można wybrać do odtwarzania 
dźwięku w dowolnej strefie, a także wejście Cut-In, które automatycznie wykrywa sygnał wejściowy i automatycznie zastępuje wybrane źródło. Rozwiązanie to zapewnia 
użytkownikowi możliwość zintegrowania odtwarzaczy multimedialnych, zmieniarek CD, a nawet systemów przywoławczych. Wyjścia Thru-Out pozwalają skonfigurować szynę  
dla dodatkowych egzemplarzy QS. 

XDA-QS5400RK

XDA-QS5400RK

Zewnętrzne źródła

Dzwonek Głośnik

Aktualnie wybrany sygnał 
wejściowy

Zmieniarka CD/ 
odtwarzacz multimedialny Systemy przywoławcze

Cut-In

Głośnik

Tylny panel

Tylny panel

Unikatowy generator dzwonka
Specjalne wejście dzwonkowe umożliwia generowanie dźwięku dzwonka lub  np. alarmu przy bramie ze zwykłego przełącznika. Strefy wyjściowe i wybór dźwięku dzwonka można 
skonfigurować za pomocą konfiguratora internetowego. 

Konfigurator internetowy
Uzyskaj dostęp do podstawowych lub zaawansowancyh ustawień za 
pomocą menu konfiguratora internetowego i zachowaj często używane 
profile, aby szybciej konfigurować przyszłe projekty. 
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Sekcja sieciowa
Format plików MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: do 96 kHz/24 bity,  

WAV / FLAC / AIFF: do 192 kHz/24 bity

Ethernet Tak (2 złącza)

AirPlay Tak

Specyfikacja audio

Kanały 8-kanałowy (2-kanałowy × 4)

Minimalna impedancja głośników 4 Ω

Połączenie BTL Tak

Głośnikowe złącza wyjściowe 4 (euro)

Złącza wyjścia Pre 4

Wejściowe złącza audio RCA: 2 (Cut-In, Aux), USB: 4

Wyjściowe złącza audio RCA (2-kan. przepustowe): 2 (Cut-In, Aux)

Wej./wyj. wyzwalacza 0/4

Wej./wyj. zdalnego sterowania 1/1

Dzwonek 4

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%
[Wyj. Pre, 20 Hz-20 kHz, 1 V] 0,005%

Pasmo przenoszenia
[1 kHz 0/-3 dB] 
Sieciowe, wyj. Pre/wej. USB, wej. Aux: 10 Hz-22 kHz
Sieciowe wyj. głośnikowe/wej. USB, wej. Aux: 10 Hz-22 kHz

Separacja kanałów [Wyj. Pre, 1 kHz/10 kHz] 76 dB/76 dB
[Wyj. głośnikowe, 1 kHz/10 kHz] 76 dB/68 dB

Stosunek sygnał/szum [Sieciowe wyj. Pre/wej. USB] 114 dB, [wyj. Pre/wej. Aux] 108 dB,
[Sieciowe wyj. głośnikowe/wej. USB] 106 dB, [wyj. głośnikowe/wej. Aux] 104 dB

Znamionowy poziom wyjściowy/impedancja 
wyjściowa [Wyjście Pre L/P, 1 kHz] 2,0 V/470 Ω

Maksymalny sygnał wyjściowy [Wyjście Pre L/P, 0,9% THD] 4,0 V

Maksymalny sygnał wejściowy [Wyj. pre L/P, 0,9% THD] 2,4 V

Wzmocnienie [Wyjście 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

Konfiguracja internetowa Tak

Tryb Direct Tak

Tryb monofoniczny Tak (odtwarzanie stereo lub w trybie monofonicznym)
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Specyfikacja audio

Compressed Music Enhancer Tak

Korekcja dopasowana do poziomu głośności Tak

Kontrola głośności Wspierane złącza: wyjście Pre / wyjście głośnikowe,
Zakres: wyciszenie (Mute), -80 dB ~ 0 dB, krok: 0,5 dB

Korekcja charakterystyki

[Bas] 
Zmienna szerokość: +6,0 dB ~ -6 dB/krok 0,5 dB, częstotliwość centralna: 350 Hz
[Średnie tony] 
Zmienna szerokość: +6,0 dB ~ -6 dB/krok 0,5 dB, częstotliwość centralna: 1,1 kHz
[Soprany] 
Zmienna szerokość: +6,0 dB ~ -6 dB/krok 0,5 dB, częstotliwość centralna: 3,5 kHz 

Rozszerzenie basu Tak

Ogólne 

Zużycie energii Bd.

Zużycie energii w trybie czuwania Bd.

Maksymalne zużycie energii Bd.

Zarządzanie energią   
(Automatyczny tryb czuwania) Możliwość wyboru: 5 / 20 min., 2 / 4 / 8 / 12 godzin

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 6,26 kg


