
Przedwzmacniacz

C-5000

W poszukiwaniu niematerialnej jakości muzyki, która tchnie życie w wysokiej jakości dźwięk, 
największy na świecie producent urządzeń audio prezentuje przedwzmacniacz C-5000. 
Od sceny koncertowej do domowego salonu, Yamaha czerpie ze swojej bogatej muzycznej 
historii, aby stworzyć instrument zdolny do wiernego odwzorowania każdego detalu i emocji 
wydarzenia muzycznego. 

• Perfekcyjnie zbalansowany tor sygnałowy
• Zbalansowany przedwzmacniacz typu pływającego
• Symetryczna konstrukcja obwodu
• Konstrukcja o niskiej impedancji
• Sztywna i precyzyjnie zaprojektowana konstrukcja
• Podwójny transformator toroidalny

C-5000 dostępny jest  
w czarnej i srebrnej  
wersji kolorystycznej.

Perfekcyjnie zbalansowany
Wraz z gramofonem GT-5000 i wzmacniaczem mocy M-5000,  
Yamaha dostarcza od początku do końca w pełni zbalansowany  
tor sygnałowy w swoich flagowych modelach, aby zagwarantować  
doskonałą wydajność. 



Zbalansowany przedwzmacniacz  
z „pływającym” zasilaniem
C-5000 oferuje w pełni zbalansowaną transmisję sygnału na wszystkich 
etapach ścieżki sygnału.  

Opatentowana konstrukcja z „pływającym” zasilaniem (podniesioną masą) 
stosowana jest w przedwzmacniaczu gramofonowym, wzmacniaczu 
wejściowym i stopniach wzmacniacza liniowego - eliminując z sygnału 
efekty pętli masy. 

Symetryczna, lustrzana konstrukcja 
obwodu

Lustrzana architektura układu elementów płytki drukowanej 
przedwzmacniacza odzwierciedla lewy i prawy tor sygnałowy,  
co gwarantuje precyzję dopasowania. 

Z fizycznie identycznymi obydwoma kanałami, C-5000 potrafi  
najdokładniej odwzorować dźwięk, który jest zarówno szeroki,  
jak i głęboki. 

Ponadto, gdy inne komponenty są połączone, pętla masy jest 
zminimalizowana. 

Dwa transformatory toroidalne
Zastosowanie dwóch niezależnych transformatorów toroidalnych dla 
lewego i prawego kanału zapewnia optymalną separację, co pozwala 
stworzyć scenę dźwiękową, która wiernie odwzorowuje oryginalne źródło. 

Minimalny wypływ magnetyczny redukuje niekorzystny wpływ na sygnał 
audio. Po szczegółowych badaniach opartych na odsłuchach próbnych, 
transformator mocy został zamknięty w obudowie pokrytej miedzią, aby 
rozproszyć strumień magnetyczny i wibracje. Pomaga to również  
w minimalizowaniu wpływu strumienia w obwodzie gramofonowym. 

Zapewnia to łagodny, spokojny i niesamowicie przestrzenny dźwięk  
dzięki jeszcze doskonalszemu odwzorowaniu detali sygnału. 
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Konstrukcja o niskiej impedancji
Dzięki pokryciu ramy miedzią, co minimalizuje wpływ napięcia na  
obwód, C-5000 jest w stanie odwzorować najdrobniejsze niuanse,  
a także potęgę basu. 

Ponadto, grube przewody typu śrubowego wykorzystywane są do 
redukowania impedancji zasilacza i maksymalizowania przesyłu 
muzycznych informacji. 

Oryginalna konstrukcja
Od samego początku C-5000 był projektowany pod kątem  
dostarczania najdoskonalszych emocji muzycznych - aż do  
jego wzornictwa, a nawet faktury. 

Pokrętła i przełączniki dźwigniowe wyróżniając się oryginalnym 
wzornictwem, odzwierciedlającym innowacyjność i doskonałe rzemiosło. 

Pokrętło regulacji głośności jest sztywne i precyzyjne - wykorzystuje 
łożyska kulkowe i dokładnie wycięte aluminium, aby zapewnić perfekcję 
działania. Także przełączniki dźwigniowe zostały udoskonalone pod  
kątem precyzji działania.

Specjalnie zaprojektowane nóżki
Każdy element C-5000 został starannie przemyślany na etapie 
projektowania tego flagowego modelu. Jego konstrukcja emanuje 
mistrzowskim kunsztem i odzwierciedla dążenie do osiągnięcia 
najwyższego poziomu wydajności. 

Nóżki nie są odstępstwem od tej reguły. Podobnie jak w M-5000,  
specjalnie opracowane nóżki z mosiądzu o wysokiej wytrzymałości 
funkcjonują bądź jako typowe kolce, lub też z podstawą chroniącą przed 
zarysowaniami, wykorzystywaną w przypadku delikatnych powierzchni. 
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Specyfikacja audio

Złącza wejściowe

RCA: 6 (Phono, Tuner, CD, Line 1, Line 2 In, Ext In)
Bal: 4 (Phono, Bal 1, Bal 2, Ext In)
Wyzwalacz: 1 (tryb Slave)
Zdalne sterowanie: 1

Złącza wyjściowe

RCA: 3 (Line 2 Out, Line 1, Line 2)
Bal: 1 (Bal)
Wyzwalacz: 2 (tryb Master)
Zdalne sterowanie: 1

Znamionowe napięcie wyjściowe
[Wejście 200 mV, 20 Hz-20 kHz, 0,01% THD]
(Bypass bal) 2 Vrms/150 Ω, (Tłumienie bal) 1 Vrms/150 Ω,
Line 1/Line 2) 1 Vrms/150 Ω, (Line 2 Rec Out) 200 mVrms/1,2 kΩ

Maksymalne napięcie wyjściowe
[1 kHz, 0,05% THD]
(Bal) 6 Vrms, (Line 1/Line 2) 3 Vrms, (Line 2 Rec Out) 3 Vrms

Czułość wejściowa/impedancja 
wejściowa

[Bal/Line Out: 1 V]
(Bal) 200 mVrms/52 kΩ, (Line, itd.) 200 mVrms/56 kΩ
[Line 2 Rec Out, 150 mV (1 kHz)]
(Phono MC 300 Ω) 100 µVrms/300 Ω, (Phono MC 100 Ω) 100 µVrms/100 Ω,
(Phono MC 30 Ω) 100 µVrms/30 Ω, (Phono MC 10 Ω) 100 µVrms/10 Ω,
(Phono MM Bal (Unbal)) 2,5 mVrms/52 Ω (56 Ω), (Ext In) 1 Vrms/20 kΩ

Maksymalne napięcie sygnału  
wejściowego

[Line 2 Rec (1 kHz, 0,05% THD)]
(Bal) 2,8 Vrms, (Tłumienie bal) 5,6 Vrms, (Line, itd.) 2,8 Vrms, (Phono MC) 2 mVrms,
(Phono MM) 50 mVrms, (Ext In) 5,6 Vrms

Pasmo przenoszenia
[JEITA, obciążenie 22 kΩ]
(Bal/Line, itd.) 0/-3 dB (10 Hz-100 kHz), 0/-0,3 dB (20 Hz-20 kHz)

Całkowite zniekształcenia  
harmoniczne + szum

[JEITA, wejście: 0,5 V]
0,0100% (Bal [Line, itd.) do Bal [Line], 20 Hz-20 kHz
0,0200% (MM/MC Bal [Unbal] do Line 2 Rec Out, 20 Hz-20 kHz)

Separacja kanałów
[JEITA, wejście 1,0 kΩ zakończone, 1 kHz/10 kHz
110 dB lub więcej (Bal/Line, itd.), 80 dB lub więcej (MC, Bal/Unbal)
98 dB lub więcej (MM, Bal/Unbal)

Funkcja separacji
[IHF-A sieć, wejście 1,0 kΩ zakończone, 1 kHz/10 kHz, JEITA]
110 dB lub więcej (Bal/Line, itd.), 75 dB lub więcej (MC, Bal/Unbal),
95 dB lub więcej (MM, Bal/Unbal)

Stosunek sygnał/szum
[IHF-A sieć, wejście 1,0 kΩ zakończone, 1 kHz/10 kHz, JEITA]
110 dB lub więcej (Bal/Line, itd.), 80 dB lub więcej (MC, 300 Ω, Bal/Unbal),
98 dB lub więcej (MM, Bal/Unbal)

Szum rezydualny [IHF-A sieć] 3 µV (Bal/Line Out)

Charakterystyka regulacji barwy
(Bas) Wzmocnienie/Odcięcie [50 Hz] +/-9 dB, częstotliwość wyjściowa dla zakresu regulacji barwy 350 Hz
(Soprany) Wzmocnienie/Odcięcie [20 Hz] +/-9 dB, częstotliwość wyjściowa dla zakresu regulacji barwy 3,5 kHz

Znamionowa moc wyjściowa dla wyjścia 
słuchawkowego

35 mW + 35 mW (CD, itd. [1 kHz, 32 Ω, 0,2% THD])

Odchyłka od korekcji RIAA +/-0,5 dB (MC/MM Bal [Unbal])

Filtr subsoniczny 15 Hz: -3 dB (MC/MM Bal [Unbal])

Ogólne

Zużycie energii 60 W

Zużycie energii w trybie czuwania 0,3 W

Zarządzanie energią  
(Automatyczny tryb czuwania)

Tak

Wymiary (S × W × G) 435 × 142 × 451 mm

Waga 19,1 kg
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