
No dobra. Co czyni ten soundbar 
wyjątkowym?
Po pierwsze, użycie terminu sound- 
bar w stosunku do tego sprzętu 
jest nieco krzywdzące, gdyż ma- 
my tutaj do czynienia z jedynym  
w swoim rodzaju cyfrowym projek- 
torem dźwięku. Po drugie, w jego 
obudowie znajduje się aż szes- 
naście g łośników, które wykorzys- 
tując autorską technologię Yamahy, 
generują kierunkowe wiązki dźwię- 
ku odpowiedzialne za stworzenie 
bardzo przekonującego wirtualne- 
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go brzmienia przestrzennego.

Czy model ten obs ługuje ścieżki 
Hi-Res Audio?
Tak. Oprócz tego jest też kompa- 
tybilny z technologią MusicCast – 
w praktyce oznacza to tyle, że 
jeśli posiadasz w domu inne 
urządzenia marki Yamaha mogą- 
ce wejść w skład firmowego sys- 
temu multiroom, to bez najmniej- 
szego problemu będą one wspó ł- 
pracować również z soundbarem 
YSP-2700.

Jakie rodzaje plików audio odtwarza?
Z audiofilskiego punktu widze- 
nia warto wspomnieć o trzech: 
FLAC, WAV oraz AIFF. Oprócz nich 
YSP-2700 obs łuży oczywiście 
także i MP3, których jakość zos- 
tanie dodatkowo poprawiona za 
sprawą technologii Compressed 
Music Enhancer.

Mam telewizor 4K. I co teraz?
Masz więc duży powód do radoś- 
ci, ponieważ dzięki trzem złączom 
HDMI z HDCP 2.2 produkt Yamahy 

stworzy z nim zgrany duet.

Czuję w kościach, że już wkrótce 
wyląduje on w moim salonie. 
Gratulujemy decyzji. Na koniec 
Mamy dla ciebie zatem dobrą 
wiadomość – nie musisz czekać 
na jego premierę, gdyż trafi ł on 
już na polski rynek i możesz 
kupić go już dziś.

Magia liczb
24-bit/192 kHz 
Maksymalna jakość 
obs ługiwanych 
plików audio.

2160p  
Dzięki trzem nowoczesnym 
por tom HDMI będziesz móg ł 
cieszyć się obrazem 4K.

2.1   
YSP-2700 sprzedawany jest  

w zestawie z bezprzewo- 
dowym subwooferem.

51 mm 
Taką grubość ma  

obudowa soundbara  
Yamahy.

BEZPRZEWODOWOŚĆ
Now y produk t marki Yamaha 
zosta ł w yposażony w modu ł 
Bluetooth. Oprócz tego jest 

również kompatybilny ze 
standardem Apple AirPlay.

DESIGNERSKI SZYK
Na bardzo w ysoką notę 

zas ługuje tutaj wzornic- 
two, zw łaszcza za sprawą 

w ykończenia obudow y 
elegancko prezentują- 

cym się aluminium.
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