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— Rzeczywisty dźwięk przestrzenny 3D następnej generacji —

Absolutna Jakość

11.2‑kanałowy przedwzmacniacz AV

Dzięki wykorzystaniu najlepszych genów, poszliśmy o krok dalej.

Yamaha, która już osiągnęła jeden szczyt za pomocą modelu Z1 1 ,

pracowała nad idealnym amplitunerem AV i zaprojektowała dzieloną konstrukcję Aventage.

Teraz, wraz z pojawieniem się najnowszych formatów dźwięku 3D,

CX-A51 00 dołączył do przedwzmacniaczy AV następnej generacji,

czyniąc nowy wymiar doświadczenia wideo jeszcze doskonalszym.

W jednym miejscu stykają się przeprojektowany układ Cinema DSP HD3,

najnowsze funkcje oraz najlepsze technologie i wiedza specjalistyczna.

— Absolutna Jakość —

Poprzez wykorzystanie naszego niezrównanego kunsztu do ekspresji dynamizmu

i dźwięku, gwarantujemy całkowicie nowy poziom wrażeń kina domowego.
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11.2‑kanałowy przedwzmacniacz AV

Wyposażony w najnowsze technologie.

11.2kanałowy przedwzmacniacz, który zapewnia

nowy poziom jakości w odtwarzaniu dźwięku

CX-A51 00 jest naszym flagowym

przedwzmacniaczem AV, obsługującym najnowsze

wersje formatów dźwięku przestrzennego 3D i

wyposażonym w funkcje sieciowe takie jak

kompatybilność Wi-Fi i Bluetooth, a także pełną

obsługę 4K z kompatybilnością HDMI z HDCP 2.2 dla

ery 4K. W połączeniu ze wzmacniaczem mocy MX-

A5000 możesz cieszyć się nie tylko pełną obsługą

1 1 .2-kanałowego dźwięku (Cinema DSP HD3), lecz

także nowym poziomem jakości dźwięku

przestrzennego, takiego jaki spotykamy w

najnowszych produkcjach kinowych - teraz w twoim

własnym domu.

Rzeczywiste poczucie realizmu zagwarantowane

przez układ Cinema DSP HD3 następnej generacji,

kompatybilny z wszystkimi najnowszymi formatami

CX-A51 00 obsługuje najnowsze formaty dźwięku

przestrzennego, takie jak Dolby Atmos i DTS:X.

Oprócz konwencjonalnego audio opartego na kanale,

można stworzyć przestrzeń 3D, w której oddzielne

elementy akustyczne mogą się swobodnie poruszać,

nadając poczucie ruchu "obiektów" ponad głowami

widzów, co w pełni urzeczywistnia intencje

producentów filmowych. Co więcej, udoskonalony

układ Cinema DSP HD3 wykorzystuje nowo

opracowane algorytmy obróbki sygnału, aby jeszcze

bardziej zwiększyć swoją atrakcyjność.

Z trzema zestawami zaawansowanych

procesorów dla Cinema DSP, można

zmaksymalizować efekt dźwięku przestrzennego,

precyzyjnie odtwarzając nowy wymiar realizmu

dla pola dźwięku, z bogatym poczuciem

obecności, tak jak żaden inny system, z jakim

miałeś do czynienia. A poprzez uzupełnienie

ograniczonej liczby głośników w domowym

systemie z Cinema DSP, aby stworzyć efekt

przestrzeni kinowej z dużą liczbą głośników,

możesz doświadczyć rzeczywiste pole dźwięku

kinowego z poczuciem rzeczywistej obecności,

będąc zanu-

rzonym w

filmowej

scenerii.

Prezencja wysokiej gęstości i niezwykle detaliczny

dźwięk zagwarantowany przez wysokiej jakości

podzespoły i projekt konstrukcji

Wszystkie kanały wykorzystują niezwykle

zaawansowane przetworniki C/A ESS ES901 6,

które zapewniają 1 92 kHz/32 bity kompatybilny

wysoki stosunek S/N i zakres dynamiki,

gwarantując wierną reprodukcję sygnałów

dźwiękowych z Blu-ray i innych odtwarzaczy, a

także ze źródeł dźwięku wysokiej rozdzielczości

dostarczanych poprzez sieć. Dopasowane do

układu przetwornika C/A, który uzyskuje stabilny

potencjał masy (przetwornik C/A na czystej masie),

zapewniają one bardzo precyzyjną konwersję C/A.

Nowy, wysokiej jakości układ regulacji głośności

przekonuje niskim szumem i wybitną orientacją

dźwięku, a doskonały zegar o niskim jitterze

zapewnia czysty i żywy dźwięk ze źródeł

sieciowych. Ponadto, wewnętrzna konstrukcja

urządzenia oddziela zasilanie dla sekcji

analogowej, eliminując wysokiej częstotliwości

szum interferencji z cyfrowych obwodów.

Ekranowanie zasilania ogranicza szum

promieniowania, a duży transformator minimalizuje

wibracje.

Optymalizacja dźwięku YPAOR.S.C. z wysoko

precyzyjną, 64bitową korekcją i pomiarem

kąta ustawienia głośników

YPAO analizuje akustykę pokoju i dokonuje pomiaru

kąta ustawienia głośników, a następnie kalibruje

parametry audio, aby zapewnić najlepszy dźwięk

przy dowolnej z kilku pozycji odsłuchowych. Układ

mierzy także wysokość głośników presence, aby

zoptymalizować pole dźwięku 3D. R.S.C. (Reflected

Sound Control) koryguje wczesne odbicia, aby

zapewnić studyjną jakość dźwięku. YPAO

wykorzystuje również 64-bitową korekcję, aby

urzeczywistnić najbardziej naturalną akustykę

pokoju. YPAO 3D gwarantuje automatyczną

optymalizację parametrów dźwięku, która

maksymalizuje

efektywność

pola dźwięku 3D

układu Cinema

DSP HD3, a

także Dolby

Atmos.

Specjalnie zaprojektowane bardzo sztywne

chassis eliminuje wpływ wibracji dla jeszcze

większej czystości dźwięku

Jako część polityki bezkompromisowego projektu

dla tych dwóch wzmacniaczy, Yamaha stworzyła

zaawansowane chassis wyróżniające się

niesamowitą sztywnością. Sztywność chassis jest

wzmocniona przez krzyżową ramę w kształcie litery

H zwiększającą mechaniczną wytrzymałość,

poprzez wykorzystanie aluminiowych paneli

bocznych, które zwiększają sztywność obudowy, a

poprzez trójwarstwową strukturę z niezależną

górną pokrywą i panelami bocznymi. Jakiekolwiek

zewnętrzne wibracje ze stojaka lub innych źródeł,

tłumione są przez ciężkie izolatory. A.R.T.

(technologia antyrezonansowa) Wedge w

środkowej części dolnej pokrywy działa jak

dodatkowy sposób eliminowania wibracji i pewnie

podtrzymuje wewnętrzne obwody i delikatne części.

Działanie YPAO z kontrolą dźwięku odbitego (R.S.C.)

Poziom

Czas

Zmiana

Kontrola dźwięku odbitego hamuje wczesne
odbicia, które sprawiają, że dźwięk jest
stłumiony i niewyraźny.

33 DSP Programmes
Programy Hi-Fi DSP

Klasyczne

Sale klubowe

Stereo

HiFi DSP Subtotal

Hall in Munich A

Hall in Munich B

Hall in Frankfurt

Hal l in Stuttgart

Hal l in Vienna

Hall in Amsterdam

Hall in USA A

Hall in USA B

Chamber

Church in Tokyo

Church in Freiburg

Church in Royaumont

Vil lage Gate

Vil lage Vanguard

The Bottom Line

Cellar Club

The Roxy Theatre

Warehouse Loft

Arena

1 1 Channel Stereo

20

Programy Cinema DSP

Rozrywka

Kino domowe

CINEMA DSP Subtotal

Sports

Music Video

Recital/Opera

Pavil ion

Disco

Action Game

Roleplaying Game

Standard

Spectacle

Sci-Fi

Adventure

Drama

Mono Movie

1 3
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Obsługa Bluetooth, wbudowane WiFi

i kompatybilność z różnymi formatami

Obsługa Bluetooth zapewnia wygodę

bezprzewodowego odtwarzania muzyki, podczas

gdy wbudowane Wi-Fi poprawia elastyczność

instalacji. Te dwa rozwiązania gwarantują łatwy

dostęp do niezliczonych źródeł muzyki. Ponadto,

kompatybilność z formatami FLAC/WAV/AIFF 1 92

kHz/24 bity, Apple Lossless i DSD 2,8 MHz/5,6 MHz

umożliwia odtwarzanie dźwięku wysokiej

rozdzielczości z sieciowego dysku NAS,

komputera lub pamięci USB.

HDMI: 8 wejść i 2 wyjścia ze skalowaniem w

górę/przepustowością 4K, HDCP 2.2 i dodanym

HDR* Video w HDMI 2.0a

Wejścia i wyjścia HDMI obsługują przepustowość

wideo 4K60p Ultra HD. Ponadto funkcja skalowania

w górę 4K Ultra HD poprawia obrazy niższej

rozdzielczości i wspiera sygnały wideo 4:4:4, aby

dostarczyć bardziej żywe i rzeczywiste obrazy,

zapewniając pełną atrakcyjność wideo wysokiej

rozdzielczości w jakości 4K. CX-A51 00 obsługuje

również standard ochrony praw autorskich HDCP

2.2, niezbędny przy transmisji wideo 4K, a także

HDR (High Dynamic Range) Video, który dostarcza

udoskonaloną jakość obrazu poprzez jednoczesne

poprawienie detali

w ciemnych i ja-

snych częściach

obrazu.

Odporny na szum, niezwykle niezawodne

połączenie zbalansowane i wysokiej jakości złącza

XLR dla długich przewodów do subwoofera

Szum elektryczny może być generowany w wyniku

połączenia z innymi urządzeniami AV, a nawet przy

połączeniu pomiędzy nimi, a także przez inne

źródła zewnętrznego szumu. Aby mieć pewność, że

te zniekształcenia nie mają wpływu na CX-A51 00,

urządzenie wykorzystuje zbalansowane połączenia,

które są wysoko odporne na szum - ten sam rodzaj

powszechnie wykorzystywany w profesjonalnych

systemach audio. Nawet niezbalansowane

połączenie RCA wykorzystuje metodę "ground

sensing transmission", która zapewnia prostą,

zbalansowaną transmisję. A w przypadkach, w

których każdy kanał z XLR wykorzystywany jest

niezależnie, wpłw przepływu szumu pomiędzy

przedwzmacniaczem i wzmacniacza mocy zostaje

zniwelowany, minimalizując pogorszenie dźwięku

zależne od połączenia. Terminale XLR pozwalają

korzystać z długich przewodów, które mogą być

niezbędne do podłączenia subwoofera. CX-A51 00

udostępnia także zbalansowane połączenie audio

do wysokiej jakości urządzeń źródłowych, takich jak

odtwarzacze CD.

Aplikacja AV Controller zapewnia wygodne

sterowanie za pomocą smartfonu

Dzięki aplikacji Yamaha AV Controller, użytkownik

może włączać i wyłączać urządzenia, regulować

poziom głośności, wybierać wejście i tryby DSP,

a także obsługiwać inne funkcje z poziomu iPhona

i urządzeń z Androidem. Ponadto możesz wybrać

jeden z 23 języków i spersonalizować interfejs

poprzez ukrycie nieużywanych ikon i nadanie

funkcjom nowych nazw. Dostępna jest także wersja

na tablety.

*Aktywacja HDR wymaga

zaktualizowania oprogramowania.

Harmonogram publikacji

oprogramowania jest w fazie

opracowywania.

Zaawansowany przełącznik strefy HDMI

Podczas gdy standardowy przełącznik strefy HDMI

może jedynie przesłać programy wideo to głównej i

drugiej strefy, zaawansowany przełącznik strefy HDMI

Yamahy dodaje możliwość wyboru spośród różnych

źródeł audio i wideo do odtwarzania w którejkolwiek

strefie. Ekranowy graficzny interfejs użytkownika

ułatwia przeglądanie i wybór zawartości, aby cieszyć

się rozrywką w drugiej strefie bez względu na to, co

jest odtwarzane w głównej strefie.
Inne znaczące funkcje

• Kompatybilność odtwarzania DSD Direct

• Oryginalna obróbka wideo Yamahy

• Aplikacja AV Control ler umożliwia sterowanie strefą

• Automatyczny tryb czuwania

• Przydatna kontrola wyzwalacza

Najwyższej klasy, zaawansowana seria Aventage. 11 kanałowe wzmocnienie

z czystym sygnałem przy wszystkich poziomach mocy.

PC / NAS

Serwisy strumieniowe /
radio internetowe

Router
bezprzewodowy

Amplituner AVSmartfon

Smartfon Tablet

Materiały
audio/wideo HD

Analogowe/
cyfrowe
materiały audio

Wewnętrzne
materiały audio

Główna strefa

Strefa 2

Odtwarzacz
Blu-ray, itd .

Odtwarzacz
CD, itd .

Radio internetowe/
USB, itd .

Materiał HD Wewnętrzny
materiał z GUI

• Specjalnie opracowany, duży transformator toroidalny

• Wzmacniacz mocy z prądowym sprzężeniem zwrotnym

i 3-stopniowym układem Darl ingtona

• Specjalne kondensatory blokowe o pojemności 27 000 µF

• Specjalnie zaprojektowana, niezwykle sztywna rama i najwyższej

jakości podzespoły

• Odporne na szum zbalansowane połączenia XLR

11 kanałowy wzmacniacz mocy

MXA5000 MX-A5000 dostępny jest z wykończeniem czarnym,
tytanowym i złotym.
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Przód

Bok (bez anteny)

CX-A51 00 dostępny jest z
wykończeniem czarnym,

tytanowym i złotym.

Podstawa mikrofonu
do 3D i pomiaru kąta

* Dostępność serwisów muzycznych zależy od regionu.

* Odtwarzanie DTS:X możliwe jest po zaktualizowaniu

oprogramowania. Szczegóły dotyczące aktualizacj i

można znaleźć na stronie internetowej Yamahy.

Specyfikacja techniczna
Sekcja audio
Znamionowa moc wyjściowa/impedancja

RCA niezbalansowane 1 ,0 V/470 Ω
XLR zbalansowane 2,0 V/470 Ω

Maks. poziom wyjściowy

> 4,25 V (z wyjątkiem SW)
> 6,5 V (SW)
> 8,0 V (z wyjątkiem SW)
> 1 3,0 V (SW)

RCA niezbalansowane

XLR zbalansowane

Czułość wejścia/impedancja
RCA zbalansowane (Audio 2, itd.) 200 mV / 47 kΩ
XLR zbalansowane (Audio 4 tłumik wył.) 200 mV / 1 00 kΩ
XLR zbalansowane (Audio 4 tłumik wł.) 400 mV / 1 00 kΩ

Całkowite zniekształcenia harmoniczne
Wejście wielokanałowe do wyjścia głośnikowego (Pure Direct, 70 W, 8 Ω) 0,008%

Stosunek sygnał/szum (IHF-A sieć)
Audio 2, itd. do wyjścia przedwzmacniacza (zbalansowane XLR/niezbalansowane RCA) 1 1 2 dB

Pasmo przenoszenia (Pure Direct, Audio 2, itd.) 1 0 Hz-1 00 kHz 0/-3 dB

Ogólne
Zużycie energii w trybie czuwania

Wyłączone HDMI i Standby Through 0,1 W
Włączone HDMI i Standby Through 1 ,5 W
Włączony sieciowy tryb czuwania 2,1 W (przewodowo)

Wymiary (S x W x G)
435 x 1 92 x 474 mm
(z podniesioną anteną:
435 x 247 x 474 mm)

Waga 1 3,5 kg

Wejścia

Specyfikacja techniczna

HDMI*1 (HDMI 1 -7: kompatybilne z HDCP2.2) 8

Sieciowe (Ethernet/Wi-Fi) 1 /1

USB*1 1

Antena radiowa*2 (FM/AM) 1 /1

Analogowe audio

RCA niezbalansowane*1 (z Phono) 9

XLR zbalansowane 1

Cyfrowe optyczne (przypisywalne z wyj. Video AUX) 3

Cyfrowe koncentryczne (przypisywalne) 3

Komponentowe wideo (przypisywalne) 3

Kompozytowe wideo*1 5

Wejścia
HDMI 2 (przypisywalne do strefy)

Wyjście przedwzmacniacza

RCA niezbalansowane 1 1 .2 kan.

XLR zbalansowane 1 1 .2 kan.

Wyjście monitor

Kompozytowe wideo*3 1

Komponentowe wideo*3 1

Subwoofer 2 (stereo, przód/tył, mono x 2)

Słuchawkowe jack*1 1

Inne
Wyjście strefa 2 1

Wyjście strefa 3 1

Wej./wyj. zdalnego sterowania 1 /1

Wyjście wyzwalacza 1 2 V/0,1 A*4 2

RS-232C 1

Gniazdo dla odłączanego przewodu zasilającego 1
*1 Łącznie z gniazdami na przednim panelu.

*2 Wtyk antenowy FM rożni się w zależności od rynku sprzedaży.

*3 Przypisywalne do wyjścia monitor lub wyjścia strefa 2/3/4.

*4 Obsługa systemu sterowania subwoofera Yamaha.

MusicCast jest nową rewolucją w bezprzewodowym audio, dzięki której każdy z domowników może korzystać ze wszystkich domowych urządzeń audio bez względu na to, w którym

pokoju się znajduje. Siedząc w salonie, możesz np. słuchać muzyki z płyty odtwarzanej w innym pomieszczeniu, zaś wychodząc do kuchni łatwo przeniesiesz tam dźwięk z telewizora.

Każdy z użytkowników może w tym samym czasie słuchać innej muzyki z dowolnego komponentu systemu, lub też w ki lku pokojach można odtwarzać ten sam dźwięk. Cały system

obsługujesz za pomocą intuicyjnej apl ikacj i , która zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcj i . MusicCast to wygodne i proste w obsłudze rozwiązanie dla całej rodziny, które w miarę

potrzeb może być stopniowo rozbudowywane i dowolnie modyfikowane. Z MusicCast możesz wszystko!

Ten model jest elementem systemu
bezprzewodowej muzyki

www.MusicCast.pl

Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacj i .




