
KARTA PRODUKTU

Nowe możliwości dla twojej muzyki.

System dźwiękowy do TV 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!

Zeskanuj kod, aby uzyskać

więcej informacj i .



KARTA PRODUKTU

System dźwiękowy do TV Elegancki system dźwiękowy do TV wykorzystujący technologię cyfrowej projekcji dźwięku,

która zapewnia rzeczywisty, 5.1‑kanałowy dźwięk przestrzenny. MusicCast pozwala

korzystać z różnorodnych źródeł muzyki w całym twoim domu. Urządzenie wyposażone

jest także w wejście HDMI zgodne z HDCP 2.2 i obsługujące sygnał 4K Ultra HD.

Dostępny także w srebrnej
wersj i kolorystycznej .

*Dostępność serwisów strumieniujących zależy od regionu.

Jakość dźwięku i prawdziwe brzmienie przestrzenne Funkcje sieciowe i aplikacja Zaawansowane funkcje

• Technologia cyfrowej projekcj i dźwięku z ułożonymi w szereg ośmioma

głośnikami, zapewniająca rzeczywisty, 5.1‐kanałowy dźwięk przestrzenny

• Dwa subwoofery z portami bas refleks dostarczają mocny i czysty bas

• Pięć programów Cinema DSP

• Zgodność z DTS i Dolby Digital

• Obsługa pl ików audio wysokiej rozdzielczości :

FLAC/WAV/AIFF 192 kHz, Apple Lossless 96 kHz

• MusicCast ‐ twoja muzyka w całym domu

• Obsługa różnorodnych muzycznych serwisów strumieniujących

• Łatwa w obsłudze apl ikacja Home Theater Control ler z dostępem do l icznych

ustawień ‐ konfiguracja wiązek w celu dopasowania kierunkowości wiązek do

wielkości pokoju i pozycj i odsłuchowej

• Bezprzewodowe strumieniowanie muzyki poprzez Bluetooth (SBC/AAC)

• Przesyłanie muzyki z komputerów (Mac, PC), iPoda, iPhona, iPada za

pomocą AirPlay

• Wyjście Bluetooth do parowania SRT‐1500 z innymi urządzeniami

obsługującymi Bluetooth

• Wejście HDMI z przepustowością 4K60p i HDCP 2.2

• Łatwo dostępne złącza

• Szeroka obudowa (78 cm) dopasowana do telewizorów z dużymi ekranami

• Wysokiej jakości błyszczące, szczotkowane wykończenie panel i górnego i

bocznych, dodające systemowi elegancj i

• Wyświetlacz ekranowy (OSD) z wielojęzycznym menu (angielski , francuski ,

hiszpański , holenderski , japoński , niemiecki , rosyjski , szwedzki , włoski , turecki)

• Obsługa HDMI CEC i kanału zwrotnego audio (ARC)

• Złącze wyjściowe dla subwoofera



Zintegrowany system dźwiękowy do telewizora,
łączący wygodę użytkowania z dynamicznym
dźwiękiem przestrzennym
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System dźwiękowy do TV

Technologia cyfrowej projekcji dźwięku zapewnia

rzeczywisty dźwięk przestrzenny

Cyfrowe projektory dźwięku firmyYamaha uzyskują rzeczywisty (a nie wirtualny) dźwięk

przestrzenny, kontrolując wiązki dźwięku, które odbi jają się od ścian. Położenie wiązki

można odpowiednio regulować, korzystając z pi lota lub dedykowanej apl ikacj i ,

co pozwala na precyzyjne dostosowanie mocnego i przestrzennego dźwięku.

Rzeczywisty i mocny dźwięk przestrzenny

Obudowa SRT‐1500 wyróżnia się obszernym wnętrzem i wykonana jest z materiału MDF, idealnego

do odtwarzania wysokiej jakości dźwięku. W jej centralnej części znajduje się grupa ośmiu

głośników wiązek, które za pomocą technologi i cyfrowej projekcj i dźwięku tworzą kierunkowe

wiązki dźwięku. Przestrzenne brzmienie jest rzeczywiste i ekspansywne, a dwa subwoofery

umieszczone pod spodem urządzenia nie tylko zapewniają bogaty bas, lecz także umożl iwiają

niezależną, lewa i prawa, kontrolę basu w kanałach centralnym i przednim. Dzięki temu użytkownik

może cieszyć się zachwycającą precyzją lokal izacj i dźwięku i potężnym brzmieniem.

Dwa wbudowane subwoofery z portami bass‑reflex

odtwarzają bogaty i czysty bas

Do wyboru

pięć programów Cinema DSP

Subwoofery umieszczone z lewej i z prawej strony dolnej obudowy SRT‐1500 wykorzystują

niezależne porty bass‐reflex. Tunele redukują niepożądany rezonans poprzez zapewnienie

płynnego ruchu powietrza przez prostą i wystarczająco długą konstrukcję tunelu, przy

jednoczesnym wzmocnieniu samych portów z wylotami zakończonymi zaokrąglonymi

krawędziami. To rozwiązanie w połączeniu z dużą pojemnością obudowy zapewnia bogaty

i czysty bas.

Niezwykle zaawansowana autorska technologia Cinema DSP tworzy ekscytująco

real istyczne obrazy dźwiękowe w dowolnym pokoju. Użytkownik może wykorzystać

apl ikację i wybrać cztery różne programy: Fi lm, Muzyka, Sport, Gry lub Program TV.

Fi lm Muzyka Sport Gry Program TV

Kompatybilny z DTS i Dolby Digital

SRT‐1500 kompatybi lny jest z popularnymi formatami

dźwięku przestrzennego, takimi jak Dolby Digital i DTS

Digital Surround, dzięki czemu można cieszyć się pełnym

efektem wielokanałowego dźwięku fi lmów.

Dwa owalne głośniki

niskotonowe 4 x 10 cm

Osiem głośników

(2,8 cm) wiązek

Dwa wbudowane

subwoofery o

średnicy 8,5 cm
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System dźwiękowy do TV

Wygoda strumieniowania muzyki

dzięki wyjściu Bluetooth

SRT‐1500 obsługuje najnowszą technologię Bluetooth, dzięki czemu funkcje

bezprzewodowe są jeszcze wygodniejsze niż dotychczas. Można przesyłać muzykę

z SRT‐1500 do słuchawek Bluetooth, aby słuchać samemu, lub do głośnika

bezprzewodowego, aby słuchać swoich ulubionych nagrań w innym pokoju.

Wejście HDMI z przepustowością

4K60p i HDCP 2.2

SRT‐1500 w pełni obsługuje najnowsze

standardy HDMI. Dzięki przepustowości wideo

4K przy szybkości 60 klatek na sekundę,

możesz w pełni i bez pogorszenia obrazu

cieszyć się obrazami wysokiej rozdzielczości w

jakości 4K. Urządzenie zgodne jest także ze

standardem ochrony praw autorskich HDCP

2.2 przy transmisj i wideo 4K.

Szybki montaż dzięki łatwo dostępnym złączom

Złącza wejściowe SRT‐1500 znajdują się w na tylnym panelu w łatwo dostępnym

miejscu, co jeszcze bardziej upraszcza podłączenie telewizora lub odtwarzacza Blu‐

ray. Urządzenie wyposażone jest w HDMI (1

wej . /1 wyj . ) oraz wejście optyczne i analo‐

gowe. SRT‐1500 łączy się z telewizorem za

pomocą jednego przewodu, co przyspiesza

i ułatwia konfigurację sprzętu.

Szczotkowane wykończenie, eleganckie wzornictwo

i niesamowite poczucie jakości

Górna powierzchnia urządzenia, na której

spoczywa telewizor, wykonana jest z

wysokiej jakości materiałów ze szczotkowanym

wykończeniem. Panele przedni i boczne

wyróżniają się eleganckim wzornictwem

łączącym miękkie, zaokrąglone kształty z

błyszczącym czarnym wykończeniem.

Urządzenie doskonale komponuje się z

dowolnym telewizorem i nadaje każdej przestrzeni stylowy wygląd.

Inne znaczące funkcje
• Wyświetlacz ekranowy (OSD) z wielojęzycznym menu (angielski , francuski ,

hiszpański , holenderski , japoński , niemiecki , rosyjski , szwedzki , włoski , turecki)

• Obsługa HDMI CEC i kanału zwrotnego audio (ARC)

• Złącze wyjściowe subwoofera umożl iwia rozbudowę systemu

• ClearVoice ułatwia słuchanie dialogów i narracj i

MusicCast rozszerza możliwości rozrywki

MusicCast wykorzystuje zaawansowane możl iwości sieci bezprzewodowej, aby

dostarczać muzykę i zapewniać rozrywkę audio. System pozwala strumieniować

cyfrową muzykę ze smartfonu, komputera lub NAS do innych urządzeń MusicCast w

twoim domu. Za jego pomocą można także przesyłać muzykę z urządzeń

zewnętrznych, takich jak telewizor lub odtwarzacz Blu‐ray, podłączonych do

SRT‐1500. Dźwięk ze smartfonów lub tabletów połączonych poprzez Bluetooth można

również strumieniować do urządzeń MusicCast w wielu pokojach.

SRT-1 500 Słuchawki

Bluetooth

Głośnik

bezprzewodowy

*Strumieniowanie Bluetooth może być wykorzystywane do połączenia w jednym czasie tylko jednego urządzenia.

Strumieniowanie z urządzeń zewnętrznych

Program TV

Blu‐ray

CD
Apl ikacja
MusicCast

SRT‐1500

Serwisy strumieniujące zapewniają

szeroki dostęp do muzyki

Obsługa muzycznych serwisów strumieniujących, takich jak Spotify, Pandora, Juke,

Napster, Rhapsody, oznacza, że możesz cieszyć się niezwykle różnorodną muzyką.

Co więcej , obsługa bazy rozgłośni radiowych vTuner pozwala słuchać internetowych

stacj i radiowych z całego świata.

*Dostępność serwisów strumieniujących zależy od regionu.

Aplikacja ułatwiająca obsługę i konfigurację

SRT‐1500 kompatybi lny jest z

bezpłatną apl ikacją dla iOS i

Androida. Czytelny i łatwy w

użyciu ekran wykorzystuje

ikony, aby zapewnić szybki

dostęp do różnorodnych funkcj i

podczas korzystania ze

smartfonu lub tabletu. Można

również dopasować ustawienia

dla emitowanych wiązek

dźwięku.

Konfiguracja wiązki

Określ wielkość pokoju

i odległość od ścian, aby

precyzyjnie skierować

wiązki dźwięku. Można

także aktywować

dźwięk testowy.

Bezprzewodowe strumieniowanie muzyki za pomocą

Bluetooth lub AirPlay

Skorzystaj z łączności Bluetooth i odtwarzaj bezprzewodowo muzykę ze swojego

smartfonu lub tabletu. Możesz także skorzystać z wygodnej funkcj i AirPlay, aby

bezprzewodowo przesyłać muzykę z iPhona lub iPada. Ponadto funkcja sieciowego trybu

czuwania zapewnia wygodę automatycznego włączania i wyłączania SRT‐1500.

• LogoWi‐Fi CERTIFIED jest znakiem należącym doWi‐Fi Al l iance. Znak identyfikacyjnyWi‐Fi Protected Setup jest znakiem Wi‐Fi Al l iance. • DLNA i DLNA CERTIFIED są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Digital Living Network Al l iance. Wszystkie

prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane użycie jest ściśle zakazane. • Spotify i logo Spotify są zarejestrowanymi znakami towarowymi Spotify Group. • Napster i logo Napster są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi Rhapsody International . • JUKE i logo

JUKE są znakami towarowymi Media‐Saturn‐Holding GmbH. • Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. • Dolby i symbol podwójne‐D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories. • DTS, symbol &

DTS i symbol razem są zarejestrowanymi znakami towarowymi DTS, Inc. • HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. • CINEMA DSP

jest znakiem towarowymYamaha Corporation.

Specyfikacja techniczna
Maksymalna moc wyjściowa Całkowita moc 140W:

2,5 W x 8 głośników wiązek + 60W (30W x 2) głośniki

Przetworniki 8 głośników wiązek (2,8 cm),
dwa głośniki niskotonowe (4 x 10 cm), dwa subwoofery (8,5 cm)

Pasmo przenoszenia systemu 45 Hz–23 kHz

Złącza [Wejście] HDMI: 1, optyczne: 1, stereo mini : 1

[Wyjście] HDMI: 1, wyjście subwoofera: 1

Funkcje sieciowe [Połączenia sieciowe]: Ethernet, Wi‐Fi , Wireless Direct

[Bluetooth] : (Wersja) Ver.2.1+EDR (profi l ) A2DP, AVRCP (kodek audio) SBC, AAC

Zużycie energi i (tryb czuwania) 0,4W (wył. kontrola HDMI, wył. sieciowy tryb czuwania),

1,8 W (włączony sieciowy tryb czuwania, połączenie Wi‐Fi)

Wymiary (S xW x G) 780 x 77 x 370 mm (z podniesioną anteną: 780 x 146 x 380)

Waga 9,3 kg




