
Wzmacniacz mocy

M-5000

Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu Yamaha stała się wiodącą na świecie firmą audio. 
M-5000 za pośrednictwem wyrafinowanego kunsztu i wiodących na rynku innowacji  
urzeczywistnia ducha firmy i uosabia wysoką wierność odwzorowania dźwięku. 

• 200 W + 200 W (4 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,07% THD, 2 kanały sterowane)
• 100 W + 100 W (8 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,07% THD, 2 kanały sterowane)
• Skrupulatnie zaprojektowana, zbalansowana transmisja sygnału
• „Pływający” i zbalansowany układ wzmacniacza mocy udoskonalający 

możliwości urządzenia
• Idealnie symetryczna konstrukcja izolująca kanały prawy i lewy
• Konstrukcja o niskiej impedancji ze skróconymi ścieżkami sygnału i zasilania

• Udoskonalona konstrukcja zapewniająca niesamowitą sztywność
• Masywny toroidalny transformator mocy

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

Idealnie zbalansowany
Wraz z gramofonem GT-5000 i przedwzmacniaczem C-5000 Yamaha 
tworzy zbalansowany od początku do końca tor sygnałowy w każdym  
ze swoich flagowych modeli, gwarantując najlepsze osiągi. 



Stworzony do odwzorowywania dźwięku
Perfekcyjnie zaprojektowany, M-5000 wykorzystuje idealnie  
symetryczny układ, aby odizolować kanały lewy i prawy zarówno  
fizycznie, jak i elektrycznie. 

Celowa prostota konstrukcji, która umożliwia maksymalne skrócenie  
toru sygnałowego, minimalizuje straty energii i zapewnia niższą 
impedancję, aby zagwarantować wysoką wierność brzmienia. 

„Pływający” i zbalansowany wzmacniacz 
mocy z tranzystorami MOSFET
W przeciwieństwie do konwencjonalnych konstrukcji wzmacniaczy mocy,  
w których zasilanie dostarczane jest przez tranzystor mocy, a ujemny 
biegun podłączony jest do masy, zasilanie M-5000 podłączone jest 
bezpośrednio do dodatniej i ujemnej strony stopnia wyjściowego. 

W pełni „pływający” cały obwód wzmacniacza mocy od podstaw usuwa 
wszelki niepożądany wpływ wahań napięcia lub szumu uziemienia. 

Konstrukcja wykorzystuje również idealnie symetryczny układ dla 
wzmacniaczy mocy MOSFET, zwiększając łatwość współpracy  
z kolumnami głośnikowymi o niskiej impedancji.

Sztywna konstrukcja ramy  
z mechaniczną koncepcją podstawy
M-5000 od podstaw został projektowany tak, aby był maksymalnie  
sztywny  - redukując niepożądane wibracje w celu uzyskania optymalnej 
jakości dźwięku. 

Ponadto zastosowanie mechanicznej koncepcji podstawy -  
zamocowania za pomocą śrub transformatora mocy, kondensatorów 
blokowych i radiatora bezpośrednio do sztywnej, zoptymalizowanej 
konstrukcji - gwarantuje tym elementom pełne wsparcie i eliminuje  
wpływ wibracji. 
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Specjalnie zaprojektowane nóżki
Każdy element projektu M-5000 został przemyślany podczas 
opracowywania tego flagowego modelu. Jego konstrukcja emanuje 
mistrzowskim kunsztem i odzwierciedla obsesję na punkcie osiągnięcia 
najwyższego poziomu wydajności.

Nóżki urządzenia nie stanowią wyjątku. Oryginalne w swojej konstrukcji, 
wytrzymałe mosiężne nóżki mogą być użyte jako kolce lub z dodatkową 
podstawą zabezpieczającą przed zarysowaniem, przeznaczoną do 
stosowania na delikatnych powierzchniach.

Grube przewody i śrubowe  
połączenia do zasilania
Grube przewody i śrubowe połączenia pomagają zachować niską 
impedancję M-5000 - minimalizując stratę energii, która mogłaby  
zazwyczaj pojawić się w przypadku konwencjonalnych połączeń  
i grup przewodów. 

Zastosowanie śrub i mosiężnych złączy bezpośrednio na kondensatorach 
blokowych, w przeciwieństwie do lutu, gwarantuje pewność połączenia  
i niską impedancję. 

Masywny transformator toroidalny  
i konstrukcja o niskiej impedancji
Gwarantujący wysoką wierność odwzorowania dźwięku, masywny 
transformator toroidalny wykorzystuje podstawę z brązu o grubości  
3 mm, której zadaniem jest rozpraszanie niepożądanych wibracji. 

Ponadto ransflormator nie ma wpływu na otaczające obwody audio  
ze względu na mniejszy wypływ strumienia. 

Wydłużone przewody miedziane uzwojenia pozwalają obniżyć impedancję, 
znacznie ograniczając straty energii w porównaniu z konwencjonalnymi 
konstrukcjami. 
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Wysokiej klasy gniazda głośnikowe
M-5000 wykorzystuje ponadwymiarowe, śrubowe gniazda głośnikowe,  
które zapewniają łatwość użytkowania i bezpieczne połączenie.  
Wycięte z czystego bloku mosiądzu, za pośrednictwem oryginalnego 
wzornictwa Yamahy urzeczywistniają dbałość o szczegóły  
i doskonałą jakość.

Gruba na 3 mm płytka z gniazdami również wykonana jest z czystego 
mosiądzu, co zapewnia jej wytrzymałość i sztywność, a także pomaga 
zredukować zniekształcenia dzięki niemagnetycznym właściwościom.

Znakomite, duże wskaźniki wychyłowe 
odzwierciedlające dynamikę w muzyce
M-5000 wyposażony jest w duże, precyzyjne skaźniki na przednim  
panelu, umożliwiając obserwowanie dynamiki muzyki.

Wykonane ze szkła Asahi o grubości 7 mm, te wysokiej jakości  
wskaźniki potęgują luksusową i wyjątkowo elegancką estetykę M-5000.

Wzmacniacz mocy

M-5000



Specyfikacja audio

Złącza wejściowe RCA: 1, zbalansowane: 1, wyzwalacz: 1

Złącza wyjściowe Wyzwalacz: 1

Znamionowa moc wyjściowa
100 W + 100 W (8 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,07% THD, 2 kanały sterowane)
200 W + 200 W (4 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,07% THD, 2 kanały sterowane) 
400 W (8 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,07% THD, układ monofoniczny)

Dynamiczna moc na kanał

[IHF]
125 W + 125 W  (8 Ω)
170 W + 170 W  (6 Ω)
250 W + 250 W  (4 Ω)
500 W + 500 W  (2 Ω)

Dynamiczny headroom 0,97 dB (8 Ω)

Maksymalna moc wyjściowa 220 W + 220 W (4 Ω, 1 kHz, 0,7% THD)

Moc wyjściowa IEC 125 W + 125 W (8 ohm, 1 kHz, 0.02% THD)

Maksymalna efektywna moc wyjściowa [JEITA, 1 kHz, 10% THD] 135 W + 135 W (8 Ω), 270 W + 270 W (4 Ω)

Pasmo przenoszenia mocy 10 Hz-50 kHz (8 Ω, 0,1% THD, 45 W)

Współczynnik tłumienia 300 lub wyższy (8 Ω, 1 kHz)

Czułość wejścia/impedancja wejścia (Zbal) 2,0 Vrms/47 kΩ, (liniowe) 1,0 Vrms/47 kΩ [1 kHz 100 W/ 8 Ω konwersja]

Maksymalne napięcie wejściowe (Zbal) 2,2 Vrms [1 kHz, 0,5% THD], (liniowe) 1,1 Vrms [1 kHz, 0,5 % THD]

Pasmo przenoszenia 0 dB/-3 dB (5 Hz-100 kHz), 0 dB/-0,3 dB (20 Hz-20 kHz)

Całkowite zniekształcenia harmoniczne

2 kanały sterowane: 0,035%  
(liniowe [zbal] do wyj. głośnikowego, 20 Hz-20 kHz, 50 W, 8 Ω), 
tryb monofoniczny: 0,05%  
(liniowe [zbal] do wyj. głośnikowego, 20 Hz-20 kHz, 200 W, 8 Ω)

Separacja kanałów 90 dB lub więcej (1 kHz, wejście 1,0 kΩ zakończony),
70 dB lub więcej (10 kHz, wejście 1,0 kΩ zakończony)

Stosunek sygnału do szumu [IHF-A sieć, wejście 1 kΩ skrócone] 110 dB

Szum rezydualny [IHF-A sieć] (zbal) 40 µVrms, (liniowe) wejście 50 µVrms

Ogólne

Zużycie energii 400 W

Zużycie energii w trybie czuwania Tryb wył.: 0,1 W; tryb czuwania: 0,2 W

Maksymalne zużycie energii 800 W

Zarządzanie energią (Automatyczny tryb czuwania) Tak

Wymiary (S x W x G) 435 x 180 x 464 mm

Waga 26,9 kg
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