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WXC-50 jest jednym z 35 urządzeń Yamahy wyposażonych 
w funkcjonalność MusicCast i zarazem jedynym, które 
stworzono z myślą o podłączeniu do dowolnego systemu 
hi-fi lub głośników aktywnych. Przy cenie poniżej 1800 zł 
jest niesłychanie wszechstronny.  

Jesienią br. Yamaha bardzo mocno rozszerzy-
ła portfolio urządzeń wyposażonych w funk-
cjonalność MusicCast. Pisaliśmy o niej już 

wiele razy (ostatnio naprawdę obszernie 
w numerze 9–10/2016). Z punktu widzenia 
posiadacza klasycznego systemu stereo 
najciekawszą pozycją wydaje się miniaturowy 
produkt o nazwie WXC-50. Z jednej strony 
otrzymujemy pełną funkcjonalność klasycz-
nego odtwarzacza strumieniowego, z drugiej 
zaś – możliwości, których zwykłe budżetowe 
streamery nie mają, takie jak regulacja pozio-
mu czy Bluetooth. 

FUNKCJONALNOŚĆ, OBSŁUGA
WXC-50 to przede wszystkim odtwarzacz 
sieciowy UPnP, który potrafi współpracować 
z domowymi serwerami (DLNA), ale także 

strumieniować muzykę z Internetu za pomocą 
teoretycznie aż czterech różnych serwisów 
(niestety, na razie nie ma wśród nich Tidala, 
choć ma się pojawić już niebawem). Można 
także korzystać z radia internetowego, z funkcji 
AirPlay oraz łączności Bluetooth, która w tym 
przypadku ma tę nietypową cechę, że sygnał 
może być przesyłany także w drugą stronę 
(Bluetooth Output) – na przykład do słuchawek 
mobilnych lub głośnika BT. Wielu użytkownikom 
ta niedostępna u rywali funkcjonalność może 
się przydać.  
W porównaniu z tradycyjnymi odtwarzaczami 
sieciowymi – takimi chociażby jak recenzowany 
na sąsiednich stronach Pioneer N-30AE – 
Yamahę wyróżniają trzy zasadnicze cechy: bar-
dzo małe gabaryty obudowy (przednia ścianka 
ma 21,5 cm szerokości i 5,1 cm wysokości), 

brak wyświetlacza, 
a przede wszystkim 

regulacja głośności. 
Jest ona dokonywana 

w domenie cyfrowej, ale – jak 
się chwali producent – operacja jest 

wykonywana na 48-bitowych słowach 
(ciekawe, co na to wytwórcy urządzeń 

high-end?), w wyniku czego jest teoretycznie 
bezstratna. Aktywuje się ją przełącznikiem na 
tylnym panelu; wówczas urządzenie staje się 
także przedwzmacniaczem – i to analogowym 
(jest jedna para wejść cinch L/R). Co więcej, 
małą Yamahę można postawić pionowo, by 
zajmowała jak najmniej miejsca na półce czy 
biurku. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że wyjścia Aux 
(stałopoziomowe) i Pre-out (regulowane) nie 
są równoważne technicznie. To drugie ma o po-
łowę mniejszą impedancję wyjściową i warto 
korzystać właśnie z niego – nawet jeśli produkt 
jest podłączony do wzmacniacza zintegrowa-
nego (lub przedwzmacniacza).
Poza jednym źródłem analogowym, do WXC-
50 możemy podłączyć jedno źródło cyfrowe 
(sygnału optycznego) oraz aktywny subwo-
ofer. To bardzo rozsądna opcja, zważywszy na 
możliwość połączenia WXC-50 bezpośrednio 
z końcówką mocy lub… monitorami aktyw-
nymi. Tym samym na bazie Yamahy możemy 
stworzyć ultraminimalistyczny system lub 
po prostu dodać ją do istniejącego „dużego” 
zestawu hi-fi. W przypadku wzmacniaczy 
zintegrowanych wyposażonych w wejścia na 
końcówkę mocy rozsądnym będzie podłączenie 
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ustawień, wśród których 
najbardziej zaskakują-
ce są trzy opcje pętli 
fazowej (redukcja jittera) 
dla wejścia optycznego. 
Im mniejsza wartość, tym 
lepsza jakość dźwięku, ale 
też większe ryzyko, że nie 
uda się „złapać” sygnału 
z jakościowo gorszych 
źródeł. Ciekawą opcją są 
ustawienia zestawów 
głośnikowych: Compact/
Bookshelf/Floor standing/
In-ceiling/In-wall różniące 
się zastosowaną korekcją 
EQ. Można je oczywiście 
obejść, wybierając opcję 
Direct, która omija także 
trójpasmowy equalizer. 
Przy odsłuchu radia internetowego lub muzyki 
w formatach stratnych można także wypróbo-
wać opcję Enhancer.
Ważnym atutem funkcjonalności MusicCast 
jest możliwość bardzo łatwego stworzenia 
systemu multiroom i wygodnego zarządzania 
nim z poziomu jednak aplikacji. Możemy mieć 
więcej niż jeden WXC-50, prócz niego jakiś 
PianoCraft, głośnik aktywny, soundbar i inne 
produkty Yamahy. 

BUDOWA 
Obudowa, prócz dolnej i tylnej ścianki, jest 
aluminiowa. Tworzy ją monolityczny profil, 
z którego składają się ścianki przednia i boczne 
oraz dokręcana od góry pokrywa. 
Wnętrze, mimo miniaturowych rozmiarów 
obudowy, nie jest szczelnie wypełnione 

elektroniką. Znajduje się tam tylko płyta głów-
na, zawierająca wszystkie elementy, a więc 
zasilacz, układy cyfrowe i analogowe. Zasilanie 
opiera się na bardzo niewielkim transformato-
rze EI. Drugi, jeszcze mniejszy, odpowiada za 
układ stand-by. Spośród istotnych elementów 
należy wskazać kość przetwornika c/a – ESS 
Sabre ES9006AS.

BRZMIENIE 
Yamasze po raz kolejny udało się stworzyć 
urządzenie, w którym zawarto sygnaturę 
brzmieniową, kojarzoną z tą marką. Od lat 
firma promowała na frontach swoich urządzeń 

Niewielkie wnętrze tylko częściowo jest zajęte. 
Karta sieciowa dokładnie ta sama co w innych 
produktach z MusicCastem. Przetwornik c/a to 
ceniony 32-bitowy układ ES9016AS.

WXC-50 właśnie do nich za pomocą wyjścia 
pre-out. Bardzo prawdopodobne, że w takim 
połączeniu uzyskamy lepsze brzmienie. Inną 
opcją – atrakcyjną dla tych, którzy posiadają 
konwencjonalne przetworniki lub odtwarzacze 
z wejściami cyfrowymi – będzie skorzystanie 
z wyjść cyfrowych Yamahy. Wówczas WXC-50 
będzie pełnić funkcję transportu. Pod wzglę-
dem funkcjonalnym produkt ten właściwie nie 
ma na rynku konkurencji.
WXC-50 nie ma wyświetlacza, co konserwa-
tystom być może nie przypadnie do gustu, ale 
nawet gdyby go zastosowano, byłby zapewne 
tak mały, że bezużyteczny. Na przedniej ścian-
ce znajdziemy tylko kilka przycisków oznaczo-
nych ikonografiką, trzy diody sygnalizujące 
podłączenie do sieci i łączność Bluetooth oraz 
pokrętło regulacji głośności.
Do podstawowej obsługi (zmiana źródeł, ciszej/
głośniej, włączanie/wyłączanie) wystarcza do-
łączony w zestawie miniaturowy pilot. Wyboru 
muzyki i konfiguracji urządzenia dokonuje 
się za pośrednictwem bardzo przejrzystej 
i bezbłędnie działającej aplikacji MusicCast 
(Android/iOS) lub przeglądarki internetowej 

IE 11.x (Windows) lub Safari 
9.x (MacOS) – to tzw. Web 
Control. Zarówno w jednej, 

jak i drugiej metodzie 
sterowania dostępne 
są interesujące opcje 

Miniaturowy pilot 
wprawdzie łatwo 
zgubić, ale jest bardzo 
wygodny. Ma tylko to, 
co potrzeba. Resztę 
załatwia aplikacja.  
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hasło „natural sound”. Cokolwiek by nie myśleć 
o brzmieniu rzeczywiście naturalnym, w dobie 
urządzeń cyfrowych „naturalne” kojarzy się 
z powrotem do lamp i analogu, a więc do 
dźwięku o miękkim i ciepłym charakterze – 
takim nie ostrym, nie… cyfrowym właśnie. Na 
obudowie WXC-50 co prawda nie uświadczymy 
tego hasła, ale brzmieniowo podąża on tym 
właśnie tropem.
Zatem, mimo że jest to urządzenie tanie i ma 
wiele ograniczeń, to słucha się go całkiem 
przyjemnie. Potrafi też wciągnąć – nawet wów-
czas, gdy gra głośno. Doświadczony słuchacz 
wychwyci trochę zniekształceń, ale ten mniej 
wprawny – już niekoniecznie. Subiektywnie 
jest więc całkiem nieźle. Jak wspomniałem we 
wstępie, dźwięk jest trochę zmiękczony i cie-
pły, z dobrą podbudową na basie. W rezultacie – 
muzykalny. W zasadzie nie ma znaczenia rodzaj 
muzyki czy jakość nagrań – wszystkie brzmią 
równie przyjemnie, choć, niestety, podobnie. 
Dźwięk ma swój własny charakter, który 
dodawany jest do odtwarzanego dźwięku, 
a cierpi na tym różnicowanie barw czy w ogóle 
utworów. To zdecydowanie bezpieczny wybór 
producenta, który w moim odczuciu doceni tzw. 
klient docelowy. 
Dobrze wypada także stereofonia. Nie ma tu 
co prawda jakiejś bardzo punktowej lokalizacji, 
ale wszystko jest na swoim miejscu i źródła 
pozorne bez trudu da się wyłowić z tła. Jest też 
zaskakująco szeroko i dość głęboko. 
Z tą głębią jest co prawda tak, że 
odbieramy ją bardziej jako wrażenie 
ogólne niż jakieś detale wyławiane 
z dalszych planów, niemniej efekt jest 
jednak niezły i w subiektywnym od-
biorze stereofonię, o ile tylko mamy ku 
temu dobre warunki lokalowe (usta-
wienie kolumn!), uznamy za dobrą.
Najsłabiej wypada makrodynamika. 
Brzmienie nie jest ani szybkie, ani 
też nie ma skali i nie różnicuje zbyt 
wyraziście zmian poziomu głośności. 
W tę koncepcję wpisuje się bas, który 
choć jest nawet dość obfity i dobrze 
rozciągnięty, to nie ma czytelnych 

OCENA 79%
KATEGORIA SPRZĘTU D  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 1795 zł 
Dostępne wykończenia: tytanowy

DANE TECHNICZNE
Wejścia cyfrowe: optyczne (Toslink)
USB: 2.0 (FAT16/FAT32, zasilanie 0,5 A)
Wyjścia cyfrowe: Toslink, S/PDIF
Wejścia analogowe: 1 x cinch L/R
Wyjścia analogowe:  cinch (stałopoziomowe) 
– 2,0 V/1,0 kΩ  pre-out – 2,0 V/470 Ω 
subwoofer out – 4,0 V/470 Ω
Pasmo przenoszenia: 
Aux (z wejść cyfrowych): 10 Hz – 50 kHz 
Pre-out (z wejść cyfrowych): 10 Hz – 80 kHz
Łączność bezprzewodowa: 
Wi-Fi 2,4 GHz (DLNA, AirPlay) 
Bluetooth v2.1 (SBC/AAC)
Kompatybilne formaty plików: WAV, FLAC, 
AIFF (24/192), ALAC (24/96), DSD (do 5,6 MHz), 
MP3, WMA, MPEG4, AAC
Obsługa:  
pilot, aplikacja MusicCast (iOS, Android)
Pobór mocy: 1,8 W (czuwanie, Network 
Standby On, Bluetooth Standby On), 
0,1 W (czuwanie, Network Stand-by Off,  
Bluetooth Standby Off)
Wymiary: 215 x 51,5 x 246 mm
Masa: 1,44 kg
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Ciepłe, zaokrąglone brzmienie.
NEUTRALNOŚĆ

To nie o to tutaj chodziło.
PRECYZJA

Naprawdę miło się tego słucha.
MUZYKALNOŚĆ

Niezła ogólna przestrzenność. Precyzja umiarkowana, ale 
wrażenie dość dobrej lokalizacji jest zachowane.

STEREOFONIA

Najsłabsza strona WXC-50.
DYNAMIKA

Głęboki, dość mocny, lecz niezbyt szybki i średnio czytelny.
BAS

konturów i nie potrafi odpowiednio mocno 
kopnąć. Jest po prostu miękki, ale też z drugiej 
strony – wolny od jakichś problemów. Dopiero 
mocno przebasowione utwory mogą podkreślić 
to, że szybkość i kontury tego zakresu są… 
budżetowe.
Powyższe zastrzeżenia tracą jednak na mocy 
i znaczeniu z chwilą, gdy przypomnimy sobie, 
ile ten produkt kosztuje oraz ile potrafi.

NASZYM ZDANIEM
Znów mamy do czynienia z produktem, którego 
nie sposób wrzucić do jednego worka z innymi 
mu podobnymi, bo… w zasadzie ich nie ma. 
Jeśli uprościć sprawę i założyć, że mamy do 
czynienia ze zwykłym odtwarzaczem strumie-
niowym wpinanym w tradycyjny system hi-fi, 
WXC-50 zasłuży na ocenę dobrą z plusem. 
Brzmi ciepło i całkiem muzykalnie, ma dość 
potężny i nisko schodzący bas, ale ograniczoną 
dynamikę i nie różnicuje zbyt wyraźnie nagrań. 
To jednak błędne postawienie sprawy, bo 
WXC-50 nie jest po prostu źródłem dźwięku. To 
produkt o wielorakim zastosowaniu, wyjątkowo 
wszechstronny. Możliwość ustawienia w pionie 
w połączeniu z miniaturowymi gabarytami 
pozwala na stworzenie na jego bazie małego 
systemu biurkowego. Podłączamy aktywne 
głośniki – i system gotowy. To samo dotyczy 
zresztą konfiguracji z dowolnymi głośnikami 
aktywnymi hi-fi. Tego typu przedwzmacnia-

czy strumieniowych, które 
w dodatku możemy włączyć 
w system multiroom, nie ma 
zbyt wiele (poza produktami 
Sonosa). 
Co więcej, mimo miniaturyza-
cji i owej wszechstronności, 
WCX-50 jest w pełni kompa-
tybilny z gęstymi formatami – 
włączając w to DSD 5,6 MHz  
– zatem nie stwarza koniecz-
ności transkodowania sygnału, 
gdy funkcjonuje jako część 
drugiego systemu, np. w sy-
pialni czy gabinecie. 
Reasumując, za niespełna 

1800 zł otrzymujemy w pełni dopracowany 
i niezwykle uniwersalny produkt będący nie-
zwykle atrakcyjną propozycją dla tych, którzy 
albo chcą wzbogacić funkcjonalnie posiadany 
system, albo stworzyć drugi, zupełnie mini-
malistyczny, na bazie głośników aktywnych. 
I jeszcze jedno: istnieje także wersja WXA-50 
– z wbudowanym wzmacniaczem i wyjściami 
głośnikowymi. Jest tylko trochę droższa. ■

WXC-50 ma dwa wyjścia analogowe – nieregulowane i pre-out. Są też monofoniczne wyjście na 
subwoofer oraz dwa wyjścia cyfrowe. Wejście cyfrowe – tylko optyczne.


