
Soundbar

MusicCast BAR 400

Zmień sposób, w jaki oglądasz

Wynieś na nowy poziom doświadczenie kina domowego dzięki ekscytującemu dźwiękowi przestrzennmu DTS Virtual:X. Wspierając 
najnowsze telewizory 4K Ultra HD, MusicCast BAR 400 z bezprzewodowym subwooferem udostępnia szereg opcji połączeniowych, 
wliczając Bluetooth i HDMI, a także wbudowane muzyczne serwisy strumieniowe i funkcjonalność multiroom MusicCast. 

Znakomity dźwięk, który urzeka w każdej chwili.

Stworzony, aby budzić emocje

Dowiedz się więcej >

Eleganckie i smukłe wzornictwo, idealnie dopasowane do 
twojej telewizyjnej przestrzeni rozrywkowej.

Minimalistyczne wzornictwo

Dowiedz się więcej >

Wyrafinowana technologia spełniająca wszystkie potrzeby 
domowej rozrywki. 

Funkcja

Dowiedz się więcej >

• Dźwięk przestrzenny 3D z DTS Virtual:X
• Funkcja Clear Voice ułatwiająca słuchanie filmowych dialogów i narracji
• Kompatybilność ze sterowaniem głosowym Amazon Alexa*

(*Dostępność zależy od regionu.)

• Wbudowane muzyczne serwisy strumieniowe
• System multiroom MusicCast

• Bezprzewodowy subwoofer
• Możliwość dodania bezprzewodowego głośnika/ów*

(*MusicCast 20 lub MusicCast 50)

• High-res audio
• HDMI (ARC), optyczne, wej. Aux, złącze Ethernet
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Stworzony, aby budzić emocje

Przenieś emocje kina domowego 
na nowy poziom za pośrednictwem 

dźwięku, który otacza cię z każdej 
strony, także z góry. 

Wszystko dzieje się
wokół mnie

MusicCast BAR 400 obsługuje DTS Virtual: X - otaczając słuchaczy
ekscytującym dźwiękiem przestrzennym 3D z jednego urządzenia.

Z MusicCast BAR 400 zapomnisz o trudnych do usłyszenia dialogach.

Tryby Clear Voice wysuwają na pierwszy plan dźwięk narracji i dialogów, zachowując nienaruszoną 
ogólną jakość brzmienia. Filmy, programy telewizyjne, komentarze sportowe, wiadomości - wszystko 
natychmiast staje się bardziej wyraźne i lepiej słyszalne.

Co powiedział? 

Kluczową korzyścią wynikającą z użyt-
kowania soundbaru jest możliwość 
ograniczenia nieporządku - eliminując 
konieczność stosowania głośników 
efektowych i kabli biegnących przez 
cały pokój.

Teraz możesz to poczuć

Bezprzewodowy subwoofer stawia kolejny krok, zapewniając jeszcze większą 
elastyczność podczas instalacji. Poczuj potężny bas, ciesząc się wszech-
stronnością, jaką zapewnia możliwość ustawienia subwoofera w dowolnym 
zakątku pokoju. 

Minimalistyczne
wzornictwo

Idealny system dźwięku przestrzen-
nego do ograniczonych przestrzeni, 
MusicCast BAR 400 dostarcza 
wielokanałowy dźwięk z eleganckiej, 
niewielkiej konstrukcji.

Brzmi tak dobrze,
jak wygląda

Soundbary Yamaha nie tylko wzmac-
niają wrażenia dźwiękowe podczas 

oglądania filmów w domu, lecz także, 
dzięki swojemu wzornictwu, dyskret-

nie zainstalowane w pokoju dopełniają 
stylistykę nowoczesnych telewizorów. 

Na ścianie

Możliwość zamontowania na ścianie modelu MusicCast BAR 40 gwarantuje 
bezproblemową instalację i integrację z domowym umeblowaniem. 

Smukły profil pozwala dyskretnie umieścić urządzenie przed telewizorem 
z płaskim ekranem, bez ryzyka przysłaniania obrazu.
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Funkcja

Podłącz urządzenie tak, jak chcesz = Bluetooth, 
AirPlay, Wi-Fi, złącze optyczne i HDMI. 

Połącz

Świat muzyki

Odkryj świat muzyki dzięki wbudowanym strumieniowym serwisom muzycznym*. Syn-
chronizowanie twoich list odtwarzania i ulubionych utworów ze smartfona lub komputera 
z MusicCast BAR 400 oraz strumieniowe przesyłanie muzyki z serwisów muzycznych 
sprawiają, że z niewiarygodną łatwością możesz słuchać swoich ulubionych nagrań lub 
odkrywać nową muzykę.
*Dostępność serwisów strumieniowych zależy od regionu. 

MusicCast rozwiązuje problem z multiroom audio. Po prostu podłącz wszystkie urzą-
dzenia MusicCast do tej samej sieci i rozpocznij udostępnianie dźwięku w całym domu. 

Wypróbuj MusicCast pobierając bezpłatną aplikację MusicCast i użyj jej w trybie demo.

Multi-room Audio

Porozmawiajmy
„Alexa, poproś MusicCast, żeby w kuchni zagrał Ulubiony 1”. 

Ze zintegrowanym sterowaniem głosowym Alexa, wszystko co musisz zrobić, to poprosić. MusicCast 
BAR 400 zapewnia pełną kompatybilność z gamą sterowanych głosowo urządzeń Amazon. 

Witamy w inteligentnym domu. 
*Dostępność sterowania głosowego za pomocą Amazon Alexa zależy od regionu.
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Ogólne

Przetworniki (jednostka centralna): cztery niskotonowe 4,6 cm, dwa wysokotonowe 2,5 cm
(subwoofer): głośnik niskotonowy 16 cm

Moc wyjściowa moc całkowita 200 W: 100 W + 100 W subwoofer

Zużycie energii (jednostka centralna): 30 W, (subwoofer): 19 W

Zużycie energii
w trybie czuwania

(jednostka centralna):
0,4 W (wyłączona kontrola HDMI i sieciowy tryb czuwania)
0,5 W (włączona kontrola HDMI, wyłączony sieciowy tryb czuwania)
1,9 w (wyłączona kontrola HDMI, włączony sieciowy tryb czuwania)
2,1 W (włączona kontrola HDMI i sieciowy tryb czuwania)
(subwoofer): 1,3 W

Wymiary (S x W x G) (centralna jednostka): 980 x 60 x 110,5 mm
(subwoofer): 180 x 437 x 401 mm

Waga (centralna jednostka): 2,7 kg, (subwoofer): 9,4 kg

Wejście/wyjście

HDMI 1 wej. / 1 wyj.

Cyfrowe optyczne 1 wejście

Analogowe audio 1 wejście

Wyjście subwoofera tak

Przepustowość 4K tak (50/60 Hz YCbCr = 4:4:4; HDR10, Dolby Vision, HLG i HDCP2.2)

Przepustowość 3D tak

ARC tak

CEC tak

Synchronizacja ruchu ust tak

Technologie dźwięku

Surround DTS Virtual: X

Tryb Surround muzyka, program TV, film, sport, gry

Compressed Music Enhancer tak (dla Bluetooth)

Rozszerzony bas tak

Formaty audio

Dolby Digital tak

Dolby ProLogic II tak

DTS Digital Surround tak

Formaty plików
MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: do 48 kHz/16 bitów;
ALAC: do 96 kHz/24 bitów;
FLAC / WAV / AIFF: do 192 kHz/24 bitów

Łączność

Bezprzewodowe strumieniowanie muzyki tak

Wi-Fi tak (2,4 / 5 GHz)

MusicCast Surround tak

AirPlay tak

Bluetooth wersja/profil Ver. 4.2 + EDR / A2DP, AVRCP

Maksymalny zasięg komunikacji Bluetooth 10 m (bez zakłóceń)

Bezprzewodowy subwoofer tak

Inne funkcje
Aplikacja kontrolna tak

Funkcja uczenia się tak


