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T A R T A L O M J E G Y Z É K

A Yamaha 1887-ben találkozott először a hangzással, amikor elkészült a cég első
orgonasípja. Nem sokkal ezután elkezdtünk zongorákat és más hangszereket készíteni, és
jelenleg mi vagyunk a világ legnagyobb hangszerkészítője. Működtetünk egy világméretű
zeneiskolát, koncerttermeket tervezünk és innovatív elektronikus hangszereket is gyártunk.
Hangkomponenseinket a kiváló minőség megtestesítőjeként ismerik el, és a
digitális hangtér-előállítás 1986-os kifejlesztése óta új korszakot nyitottunk az
otthoni szórakoztatásban. Minden akusztikus és hangzásbeli tapasztalatunk
nagy integráltságú áramkörökben öltenek testet, és ezek a nagy
teljesítményű chipek kibővítik és növelik a szórakoztatási lehetőségeket a
házimozizás izgalmas, új területén. Legutóbb bemutattuk a legkorszerűbb
videokomponenseket, és most már minden szükséges elemmel rendelkezünk az otthoni
zene- és filmélvezethez.

A minőségi hangteremtés elkötelezettje
több mint egy évszázad óta.

Kép- és hangminőség,
amely méltó a
“Házimozi” névre.
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Digitális hangvetítő™ technológia
A YSP komponensek kifinomultan alkalmazzák a Di
gitális hangvetítő™ technológiát azért, hogy pontosan
irányítsák a hangot annak nyalábokká fókuszálásával.
A középső csatorna hangja közvetlenül hallható, 
míg a többi csatorna a falról visszaverődve hallható. 
Így valódi, többcsatornás térhatású hangot kapunk,
amely legalább úgy szól, mint
egy többhangsugárzós
rendszer - de többlet
hangsugárzók nélkül!

IntelliBeam automatikus beállító rendszer 
(YSP-1000 és YSP-800)
Ez a kizárólagos Yamaha
tulajdonság biztosítja az
optimális többcsatornás
hangelőállítást a pontos képhelyzetnek
megfelelően. A YSP-1000 és a YSP-800
tartozéka egy mikrofon, melynek segítségével
az IntelliBeam ellenőrzi és analizálja a hangot,
automatikusan beállítja a legjobb nyalábszögeket
és üzemmódokat, valamint optimalizálja minden
egyes nyaláb frekvencia-átvitelét és szintjét. 

hangteret állít elő a szobájában. Elérhetők a
CINEMA DSP (YSP-1000: 7; YSP-800: 3)
programok.

Az YSP-1000 és az YSP-800 kompatibilis a Dolby
Digital, DTS, Dolby Pro Logic II és a DTS Neo:6
hangformátumokkal.

Két hangerő üzemmód: Éjszakai hangbővítő és
Egyenletes TV hangerő (YSP-1000 és YSP-800)
A kis hangerejű használatnál (pl. késő este)
a dinamikatartomány romlik, és lehet, hogy
néhány hangot nem fog meghallani. Az Éjszakai
hangbővítő két beállítása (Mozi és zene)
a három szintű szabályzással biztosítja, hogy
ne hagyjon ki egyetlen dialógust, halk szakaszt
sem, és ne veszítse el a térhatás nagy
kiterjedését. Az Egyenletes TV hangerő megóvja
a hirtelen, nagy hanghatásoktól, melyeket
például a reklámok okoznak.

Személyre szabható telepítés: Távvezérlés
bemenet, infravörös kimenet és RS-232C
csatlakozó (YSP-1000)
Az YSP-1000 támogatja az infravörös átvitelt,
így a többi komponens kényelmesen vezérelhető.
Az YSP-1000 vezérelhető egy olyan infravörös
jellel, amely a távvezérlés bemeneten érkezik.
Az előlapi távvezérlő jelérzékelőn érkező
infravörös jel közvetlenül megjelenik a távvezérlés
kimeneten. Az RS-232C csatlakozón keresztül
érintőképernyőz vezérlő is csatlakoztatható.

Videobemenet választás (YSP-1000)
A videobemenet két komponens bemenetről egy
komponens kimenetre, illetve három kompozit
bemenetről egy kompozit kimenetre irányítható.

Így a kezdeti beállítási folyamat rendkívül
egyszerű és akusztikailag tökéletes.
A rendszer kézzel is beállítható.

Minden helyzetben a legjobb hangzás az 5 nyaláb
üzemmóddal (YSP-1000 és YSP-800)
A távirányítóval öt különböző nyaláb üzemmód
közül lehet választani. Az öt nyaláb üzemmód
valódi, többcsatornás térhatású hangot iztosít.
A sztereó üzemmód a két hangsugárzós
rendszert képezi le. A sztereó + három nyaláb
üzemmód és a három nyaláb térhatással
üzemmód is elérhető, valamint a célpont
üzemmód a hang egy irányba fókuszálódik.
Ez például akkor használható, ha az anyu a
konyhából ferdén látható tévét akarja nézni.

CINEMA DSP Dolby Digital és DTS 
(YSP-1000 és YSP-800) hanggal
A Yamaha 
ultra-kifinomult 
CINEMA DSP
technológiája szenzációsan valósághű

A több csatorna (a képen kettő) összeolvad és létrehozza a hangzást. 
5.1 csatorna esetében a nyaláb-hangsugárzók együtt hozzák létre az
összeolvasztott 5.1 csatorna hangját.

A hang öt különböző irányból vetül a nézőre: egyenesen elölről, egy falról illetve két falról visszaverődve (így hátulról hallatszik).

IntelliBeam automatikus beállító rendszer

5 nyaláb üzemmód

Bal: Minden hangnyaláb 
pontosan irányított. Középen:
A hangnyalábok összhatása
optimális. Jobb: A hang
ellenőrzése és elemzése után
a frekvencia-átvitel és más
paraméterek a szobához
optimálisan beállítódnak.

CINEMA DSP program gombok

MOVIE MUSIC (ZENE) SPORTS (SPORT)

5 nyaláb üzemmód 3 nyaláb üzemmód Sztereó + 3 nyaláb
üzemmód

Célpont üzemmódSztereó üzemmód

Technológia

(YSP-1000)

Digitális hangvetítő™ technológia

Virtuális hangsugárzó
pozíciók

Digitális erősítők
késleltetés vezérléssel

Hangszóró tömb

A hang nyalábokba
fókuszálódik



PDM-4220: Hihetetlenül finom,
nagyfelbontású képminőség.
Fejlett ALIS típusú panel
A PDM-4220 a legújabb, fejlett ALIS típusú panelt
tartalmazza, így rendkívül tiszta képet biztosít a
valóban élvezhető képélményért. Ezzel a panellel
a pixelek nem fizikailag, hanem elektronikusan vannak
meghatározva, így minden képelem kisebb lehet a
megszokottnál. Így magasabb pixelszám érhető el a
finomabb, folyamatos kép érdekében még a gyorsan
mozgó jeleneteknél is. A fejlett ALIS eljárás több új
technológiát alkalmaz. Ilyen például a nagy
teljesítményű digitális képpixel processzor, a
dinamikus multi-sáváteresztő színszűrő, és a
tükröződésgátló filmbevonat a nagyfelbontású
forrásból származó lenyűgözően csodálatos képek
érdekében.

Digitális lineáris színvezérlés
A digitális lineáris színvezérlés fenntartja a megfelelő
egyensúlyt a három főszín között az optimális
színvisszaadás érdekében minden képtípus esetén.
Minden egyes szín élességét és árnyalatát függetlenül
vezérli a még pontosabb beállítás érdekében.
A zöldek és a kékek rendkívül élénkek, míg a
bonyolultabb színek, mint például a bőrszín és a
színátmenet a naplementében még természetesebb,
és a mozgó színek (például a füstben) tisztán láthatók.

60 000 órás hosszú élettartam
A fejlett ALIS eljárás további előnye az alacsony
fogyasztás és a hosszabb panelélettartam. A PDM-
4220 a kiváló minőségű képeket 60 000 órán
keresztül biztosítja,* és ez az adat kétszer jobb, mint
a tipikus katódsugárcsöves monitoré.
* Amíg a panel fényereje 40%-ra csökken. A Yamaha mérése.

HDTV képesség
A PDM-4220 kész HD-jelek fogadására, ami azt jelenti,
hogy az 1080i nagyfelbontású képek sorról sorra
megjelennek függőleges átméretezés nélkül. Az 1024 x
1024 pixeles felbontás teljesen tiszta HDTV képet
biztosít, még a széleken sincs zaj. A többi jel, mind
például a 720p HDTV jelek és a hagyományos
tévéadások 1080 progresszív sorra konvertálódnak fel
az 1080p processzor segítségével, így a képminőség
sokkal jobb, mint a hagyományos megjelenítőké. A
HDMI bemenet fogadja a digitális jeleket a maximális
képminőség érdekében.

DPX-1300: A fejlett technológiák rendkívüli
teljesítményt nyújtanak.
“Natural Black” (“Természetes fekete”) koncepció
Egy videorendszer azon
tulajdonsága határozza
meg a kontrasztot, és tesz általában különbséget egy
csupán jó kép és egy éles, nagyon részletes kép
között, hogy hogyan adja vissza a feketét és annak
árnyalatait különböző szintű fényerő mellett. A kiváló
kontraszt érdekében folytatott kutatás keretében a
Yamaha kidolgozta a Natural Black koncepciót, az
alkatrészek és funkciók olyan kombinációját, mely
valósághűbb, mélyebb feketéket képes elérni a
hagyományos házimozi vetítőkhöz viszonyítva.

Új, 10 bites videojel-feldolgozás

Új, 10 bites videojel-feldolgozás
Az éles szemű házimozi rajongók
számára a DPX-1300 10 bites
videojel-feldolgozást alkalmaz az
A/D konverzió után a DMD™ kimenethez vezető
útvonalon. Ráadásul, a Silicon Optix adaptált új HQV
technológiája lehetővé teszi a pixelenkénti
programozható feldolgozást. Ezen kívül nagy felbontású
módban a magasszintű de-interlacing feldolgozás
(1080i-ről 1080p-re) pixelszinten történik. A bonyolult
képütemezést könnyedén kezeli, nem csak a 3:2
pulldown, hanem a televízión közvetített film és rajzfilm
esetében is finom, stabil de-interlacinget biztosít.
Figyelemre méltó még a nagy részletességű méretező
és a vonallépcsőzetesség csökkentő technológia a HD-
források számára. Tovább növeli a DVD vagy az SD TV
képminőségét a nagy teljesítményű digitális videozaj-
csökkentő, amely minimalizálja a moszkitózajt és a
blokkzajt. Az egyedülálló túllövés csökkentő még
természetesebb kontúrt biztosít a képeken.

720P DarkChip3™ modul
Ez a DLP chip a Texas Instruments legfejlettebb
digitális mikrotükrös eszköze. Ahogy a
neve is jelzi, ez a chip mélyebb
feketéket biztosít, és eközben növeli a
kontrasztot a sötét területeken is.

Nagy felbontású lencse
A Yamaha megelőzte a többi kivetítőt azzal, hogy
nagyfelbontású lencsét használt, amely megtartja a
nagyfelbontású érzékenységet a lencse szélein is.
A négy szabálytalan diszperziós üvegkomponens
a felére csökkenteti a kromatikus aberrációt, de
megtartja a rövid gyújtópontot és a nagy
nagyítóképességet.

Hétszegmenses színkerék
A DPX-1300 hétszegmenses színkereket tartalmaz, a
zöld szegmensen neutrális szűrő található, így a
színvisszaadás tökéletes.

Természetes színbeállító
rendszer
A DPX-1300 jellemzője a
színegyensúly-beállító menü,
amely lehetővé teszi a nagy
pontosságú beállítást és az
egyszerű működtetést a három
színbeállító üzemmóddal.

HDMI és DVI csatlakozók a rugalmas kapcsolat
érdekében
A DPX-1300 HDMI és DVI csatlakozóval is rendelkezik
annak érdekében, hogy minden olyan készülékhez
csatlakoztatni lehessen, amelynek
van digitális videokimenete. Ez
lehetővé teszi az olyan adatok széleskörű kezelését,
mint a komponens típus, képarány, színmérés, amely be
is állítható.

DPX-530: “Natural Black” és más kiváló funkciók a
szélesvásznú filmek élvezetéhez.

4.000:1 kontrasztarány, 1500 ANSI lumen fényerő
A DPX-530 a DLP™ és más fejlett technológiákat
alkalmaz annak érdekében, hogy kiváló, általános
vetítőteljesítényt nyújtson. Ráadásul a ±12° tükörszögű
szélespaneles DMD™ optikai modul nagyfelbontású,
teljesen üveg lencsét tartalmaz. A prizma alakja és a
lencse elhelyezése pontosan lett megtervezve, és a
különleges bevonat csökkenti a fényvisszaverődést,
amely hatással lehet a kontraszt minőségére.
Ennek eredményeképpen a kontrasztarány elképesztő,
4000:1, és a kis részletek, melyek általában eltűnnek
a sötét területeken, láthatóak. Ráadásul a kategóriájában
legmagasabb fényerő (1500 ANSI lumen) lehetővé teszi,
hogy a tiszta képeket a hagyományos, nappali szoba
világításában élvezze.

Motorizált íriszvezérlés a jobb kontrasztért
A DPX-530 motorizált optikai íriszvezérléssel készül. Az
írisz alakjának optimalizálása hozzájárul a jobb
kontraszthoz, és segít a mélységélesség növelésében.

Alacsony fényszivárgás
A készülékház megakadályozza a fényszivárgást az
előlapon, ahol a szórt fény hatással lehet a
képminőségre.

4000 órás izzóélettartam
Az izzó hosszú, 4000 órás
élettartamú (Cinema
izzóüzemmódban),
köszönhetően a tökéletesített
hőmérséklet-szabályzó
rendszernek.

Fekete színvisszaadás DPX-1300-zal és hagyományos kivetítővel.

A Yamaha Natural Black finom
fekete árnyalatot ad a kép
szerkezetnek, az árnyékok
sokkal tisztábban kiemelkednek.

Más kivetítőknél a fekete
kontrasztja éles és tiszta helyett
lágy és homályos lehet.
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Lumineszkáló anyag
(zöld, kék, piros)

Első üveg
tükröződésgátló
filmbevonattal •

• • •

Borda
•

Hátsó üveg •

Új plazma gáz•

Fejlett ALIS típusú panel színvezérlés

Vizuális terméktechnológia
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� Kiváló hangminőség
Digital ToP-ART és
erősáramú erősítés
A Digital ToP-ART tervezési
koncepció kombinálja a
legújabb és legjobb
technológiákat, alkatrészeket és áramköröket a
legjobb hangminőség érdekében. Az erősáramú
erősítés a legjobb minőségű komponenseket
alkalmazza a bemenettől a kimenetig a nagy
áramerősség és az alacsony ellenállás érdekében.
Ezenkívül a Yamaha újra ellenőrzött minden
alkatrészt, és csak a legfinomabb audiofil
alkatrészeket valamint eszközöket választotta ki
(ilyen például a Burr-Brown 192 kHz-es 24 bites
DAC), és újratervezte a tápegység áramköröket az
erőteljes áramellátás és a páratlan hangminőség
érdekében. Ráadásul az erősítők kettős, bi-amp
csatlakoztatással is alkalmazhatók.

Szimmetrikus teljesítményerősítő áramkör
(DSP-Z9)
Az erősáramú erősítő szimmetrikus, teljesen
ellenütemű áramkör-konfigurációt alkalmaz
komplementer FET bemeneti fokkal. Ez biztosítja a
jelinterferencia nélküli kiegyensúlyozott kimenetet és
a legmagasabb maximális jelváltozási sebességet
(ez hatással van a magas frekvencia-átvitelre).
Továbbá az erőteljes toroid-transzformátor és a
nagy kapacitású elektrolit blokkkondenzátorok
(28 000 µF) biztosítják az egyenletes, tartós
tápellátást.

Stúdió minőségű felépítés független rekeszekkel
és rezgésgátló kialakítással (DSP-Z9)
A DSP-Z9 nagy teherbírású, merev háza elkülönített,

Vezérlőrész

Teljesítményerősítő
(jobbra) nagy,
rezgésgátló,
alumínium
hőelvezetővel (jobbra),
amely hatékony
hőelvezetést biztosít

Aranyozott, extra
nagy hangfal-
csatlakozók

Két közvetlen
jelátvivő hangsugárzó
relé aranyozott
crossover
csatlakozással és
árnyékolással

DSP-Z9 képáramköri lap

Tápegység-rekesz extra nagy toroid-transzformátorral és extra nagy, egyedi elektrolit
blokkkondenzátorokkal (28 000 µF)

Teljesítményerősítő
(balra) nagy,
rezgésgátló,
alumínium
hőelvezetővel (balra),
amely hatékony
hőelvezetést biztosít

különálló rekeszeket tartalmaz a bal és jobb
teljesítményerősítő és vezérlőrész számára, így
megakadályozza az esetleges interferenciát. Ez a
vastag készülékház elektromágnesesen is szigetel.
A rendkívüli, hatalmas alumínium hőelnyelő rezgésgá-
tolt felépítésű, és biztosítja a hatékony hődisszipációt.
A Yamaha ToP-ART alapja és lábazata stabil, és
tovább csökkenti a vibrációt. A többi erősítő is
hasonló felépítési megoldásokat tartalmaz.

Csak a legjobb alkatrészeket használjuk
A kivételes hangminőség ezen fokán az erősítő
minden egyes alkatrésze számít. A Yamaha szakértői
tesztelik, válogatják, és sok esetben maguk tervezik
meg az összes alkatrészt, majd csoportokban is
kipróbálják őket, hogy meggyőződjenek arról, együtt
is jó hangzást biztosítanak.

� Digitális adatkezelés
Teljes analóg videokonverzió HDMI-re időalap
korrigálóval (RX-V2600/RX-V1600)
A kompozit, S-video és komponens jeleket az
analóg eszközök nagyteljesítményű kódolójában és
dekódolójában található időalap korrigálóval HDMI
digitális kimenetre konvertálja fel a készülék. Ha
HDMI kompatibilis tévével/monitorral rendelkezik,
akkor kiváló képminőséget élvezhet az analóg
videojelek (videomagnó, tévéműsor) esetében is.
Ráadásul ezek az erősítők az Oplus™
nagyteljesítményű de-interlacert alkalmazzák a

legjobb minőségű progresszív videokép érdekében
(480i-től 480p-ig illetve 576i-től 576p-ig). Az
RX-V2600 szintén felkonvertálja a 480i/576i
képeket nagy felbontásba (1080i/720p).

HDMI csatlakozás a digitális hang/kép adat-
kezelésért (RX-V4600, RX-V2600 és
RX-V1600)
Ezek az erősítők 2 be/1 ki
HDMI kapcsolásra képesek,
így a legfejlettebb módon
szolgáltatják a kiváló
minőségű képjeleket a
házimozi rendszer számára,
és lehetővé teszik a DVD és a
műholdas TV források visszaadását HD
minőségben. Kompatibilis a HDMI v1.1
formátummal, és képes dekódolni a digitális hangot
a DVD-Audio, CD, Dolby Digital és DTS
forrásokból.

Kettős i.LINK (IEEE1394) csatlakozók 
(DSP-Z9 és RX-V4600)
Az i.LINK digitális csatlakoztatást
biztosít a DVD-Audio lineáris PCM,
a Super Audio CD DSD (Közvetlen digitális folyam)
és más, kiváló minőségű hangforrásokhoz.

HDTV (720p/1080i) kompatibilis komponens
videomonitor kimenet
A komponens videomonitor jelkimenete rendkívül
széles: 5 Hz-100 MHz (DSP-Z9, RX-V2600 és
RX-V1600; a RX-V4600, RX-V757, RX-V657,
RX-V557 és RX-V457 esetében 5 Hz–60 MHz), így
biztosíjta a kompatibilitást a HDTV (1080i/720p)
monitorokkal.

Az RX-V2600 képkonverziós lehetőségei

Időalap korrigáló kikapcsolva (bal), időalap korrigáló bekapcsolva
(jobb)

Technológia

Input Output 

Házimozi technológia

Komponens

HDMI

S-video

Kompozit

Komponens

HDMI

S-video

Kompozit

Közvetlen Konverzió Csak 480i vagy 576i
De-interlacing képesség 480i ➝ 480p vagy 576i ➝ 576p
Átméretezés de-interlacinggel
480i vagy 576i ➝ (480p or 576p)/1080i/720p
480p vagy 576p ➝ 1080i/720p

Digitális kép Analóg kép

Bemenet Kimenet

A DSP-Z9 stúdió minőségű felépítése a független rekeszekkel
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� Fejlett képességek
Testre szabható telepítési kompatibilitás
(DSP-Z9, RX-V4600, RX-V2600, RX-V1600,
RX-V757, RX-V657, RX-V557 és RX-797)
Ezekkel a komponensekkel a Yamaha rendkívül
kényelmessé tette a testre szabható
többszobás telepítést. És így Ön ezt
többféleképpen is megteheti. Most a
ház különböző helyiségeiben szólhat a
zene anélkül, hogy rengeteg újabb
komponens kellene vásárolnia. 
• RX-V2600 és RX-V1600
A teljesítményerősítő csatornái
hozzárendelhetőek a 2. és a 3. zónához,
nem szükséges további erősítő.
Szabályozhatja a fő/2. zóna/3. zóna
teljesítményét, az FM/AM hangolást, a
hangerőt és a bemenetet is kiválaszthatja az
előlapon és a 2. zónában a képernyős menüben.
Van 2./3. zónás hangszínszabályzó és különálló
zóna-távirányító is. Az RS-232C csatlakozón
keresztül érintőképernyőz vezérlő is
csatlakoztatható.

Grafikus képernyőmenü a külön
mellékelt távirányítóval (DSP-Z9)
A DSP-Z9, az RX-V4600 és az
RX-V2600 rendelkezik a legszebb,
és a legkönnyebben kezelhető
képernyőmenüvel, amelyet valaha is
látott. Ez a kiváló minőségű
képáramköröknek köszönhető, amely
éles, tiszta képet biztosít. A grafikus
felhasználói felület terjedelmes, mégis

könnyen érthető beállító-menüket tartalmaz, és úgy
lett kialakítva, hogy egyszerűen kiválaszthassa és
beállíthassa a kívánt funkciókat. Az RX-V4600
menüje három, az RX-V2600 menüje öt nyelven
érhető el. A DSP-Z9 tartozéka egy második
távirányító, amely kifejezetten a menühöz készült.

Az YPAO beállítja a legjobb
hangzást az Ön szobája
számára - automatikusan!
A YPAO egy kis mikrofonnal és a fejlett
jelfeldolgozó technológiával elemzi a szoba
akusztikáját. Ezután automatikusan beállítja a
hangfalak paramétereit a nézői helyzetben
tapasztalható optimális hangminőséghez. Csak
három percet vesz igénybe, és nagyon egyszerű
használni. A YPAO-val nem kell aggódnia a

hangsugárzók elhelyezése miatt, és megbízhat a
“professzionálisan behangolt” térhatású
hangminőségben. A YPAO a DSP-Z9, RX-V4600,
RX-V2600, RX-V1600, RX-V757 és RX-V657
erősítőkben található meg.

� Térhatású relizmus
A Yamaha CINEMA DSP valódi hangtereket
alkalmaz
A Yamaha DSP fejlettebb a többi térhatású
hangrendszernél, mert valódi hangterek adatain
alapul. A Yamaha mérnökei elmentek a világ híres
helyszíneire, és saját módszerükkel akusztikus
adatokat gyűjtöttek, melyeket nagyteljesítményű,
saját fejlesztésű nagy integráltságú áramkörökben
tároltak és dolgoztak fel. Így Ön élvezheti a
gazdagabb, mélyebb és még valóságosabb
térhatású hangot.

Quad-Field CINEMA DSP
A Quad-Field CINEMA DSP valóban négy független
hangteret hoz létre, melyek összeolvadva beburkolják
Önt egy páratlan, térhatású hangélménybe.
A filmeket és a zenét pontos hangelhelyezéssel,
finom hangtérbeli átmenettel, kivételes tisztasággal
és rendkívül valóságos jelenléttel hallhatja. Úgy fog
tűnni, mintha a szobája falai eltűntek volna, és Ön
egy hatalmas mozi közepén lenne.

Éjszakai hangbővítő és SILENT CINEMA
A kis hangerejű használatnál (pl. késő este) a
dinamikatartomány romlik, és lehet, hogy néhány
hangot nem fog meghallani. Az Éjszakai hangbővítő
két üzemmódja (Mozi és zene) a három szintű
szabályzással biztosítja, hogy ne hagyjon ki
egyetlen dialógust, halk szakaszt sem, és ne
veszítse el a térhatás nagy kiterjedését. Ez minden
térhatású programnál működik,
beleértve a Dolby Pro Logic IIx-t
is.

A SILENT CINEMA
üzemmódban a
többcsatornás zenét vagy
filmet pontos térhatású
hangszimulációval, egyedül
élvezheti hagyományos
fejhallgatón keresztül.

Quad-Field CINEMA DSP Párbeszéd ZeneHanghatás

Jobboldali
hangtér

Uralkodó (arcvonalbeli) hangtér

Baloldali
hangtér

Hátsó hangtér

Hagyományos 7.1
csatornás rendszer

Zóna távirányító
(RX-V2600)

DSP-Z9 menü
távirányító

Házimozi technológia

Main Zone

On Off On

Zone 2

On

Zone 3

Off

Main Zone

On On On

Zone 2

Off

Zone 3

Off

Main Zone

Off Off Off

Zone 2

On

Zone 3

On

A hangélmény két módja
az Ön otthonában
(RX-V2600 és RX-V1600)
Többszobás egyedi
telepítés esetén a
teljesítményerősítő
csatornái kétféleképpen
oszthatók el: öt a
főzónába és kettő a 2.
zónába (5.1 csatornás
hang a fő helyiségben),
és három a főzónába és
kettő-kettő a 2. és 3.
zónába (zene mindhárom
helyiségben extra erősítők
nélkül).

Fő helyiség
(7.1 csatorna)

Második helyiség Harmadik helyiség

7.1 cs.

Fő helyiség
(5.1 csatorna)

Második helyiség
(sztereó)

Harmadik helyiség

5.1 cs.

Fő helyiség
(3.1 csatorna)

Második helyiség
(sztereó)

Harmadik helyiség
(sztereó)

3.1 cs.
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Hogyan éri el a Yamaha az “ideális” hangzást
A legtisztább, legtermészetesebb és legkellemesebb
hangzás elérésének kulcsa az egyensúly. Az
egyensúly a fenti három elem, egyensúly a
hangsugárzót felépítő minden alkatrész között és
egyensúly a szubjektív hallgatói vélemények között.

Tesztelés és még több tesztelés
A Yamaha különböző módszerekkel, gyártás előtt és
után is teszteli a hangsugárzókat. A hangsugárzó
minden részét, legyen az a tekercs, a kondenzátor
vagy a szekrény, rengeteg megoldás közül választják
ki, melyeket hónapokig tesztelhetnek a döntés előtt.

A szekrények esetében például gyakran 50-60 darabot
építünk, és minden egyes példányt letesztelünk. Annak
érdekében, hogy a sok szekrényt a sok meghajtóval
többféle konfigurációban le tudjunk tesztelni, a
számítógépes szimulációval kezdünk, majd áttérünk
a valódi prototípusokra, hogy lemérjük a számtalan
tényezőt, például a szekrénybeli állóhullámok változásait.
Egy visszhangmentes termet használunk a gyártás előtti
modellek pontos akusztikus adatainak leméréséhez.
Még a hangsugárzó burkolatát is szigorúan leteszteljük a
tartósság érdekében, és annak meghatározásához, hogy
milyen hatással van a hangra. Van egy környezet-
szimulációs szobánk, ahol a hangsugárzókat 500 órán

keresztül amazonasi esőerdei feltételek mellett
teszteljük, és öt különböző meghallgató szobában
különböző zene- és filmforrásokkal értékeljük ki
figyelmesen a hangfalakat.

A végső döntés
A tervezési folyamat és különösen a végső fázis
során a legfontosabb tesztkészülékeink a
hangsugárzó szakértőink fülei. A száraz adatok
segítenek, de annak eldöntése, hogy melyik
szekrény szól “jobban” és melyik hangsugárzó éri el
a Yamaha magas követelményeit, csak a Yamaha
hangsugárzó tervezőinek - akik életüket a
csodálatos, természetes hang hajszolásának
szentelték - “arany füleivel” lehetséges.
1. Rengeteg szekrényt készítenek és tesztelnek le minden

egyes hangsugárzó sorozathoz.
2. A tesztszoba egy valódi hallgatói szobát szimulál.
3. A paraméterek széles tartományát tesztelik.
4. A hangsugárzók durva környezeti teszten mennek

keresztül.

Yamaha exkluzív, fejlett PDM kúp a természetes
hangvisszaadásért (525 A-PMD és 325 A-PMD
sorozat)
A fejlett PDM (polimer injektált csillám membrán) kúpok
15%-kal könnyebbek, mint a korábbi típusok,
köszönhetően a kis fajsúlyú anyagnak, melyet PMP-nek
(poli-metil-penten) hívnak, és amely gyorsabb választ (a

hang felfutási és lecsengése sebessége nagyobb)
biztosít. A belső csillapítás 43%-kal nőtt. Csökkentve a
nem kívánt rezonanciát elérhető a finom frekvencia-
átvitel, amely természetesen hangzó énekhangot
eredményez.

Alumínium fröccsöntött kosarak (525 A-PMD sorozat)
Az alumínium hajlítószilárdsága három-ötször jobb, mint
a megszokott fémeké vagy műanyagoké. Ráadásul a
kosarak 43%-kal vékonyabbak, mint a hasonló átmérőjű
hagyományos kosarak. A szilárdság növelésével és a
nem kívánt rezonancia megszűnésével a zenei részletek,
finom árnyalatok tisztábban hallhatóak.

Hullámvezető tölcsér (HX sorozat)
A modern filmszínházakat úgy tervezték, hogy az
akusztikus környezet nagymértékben hangelnyelő
legyen, ahol az öt vagy több csatornára felvett hang
nagymértékben térbeli hatást nyújt. Hasonló térbeli
hatás eléréséhez otthon szükség
van közvetlen/irányított hangú
hangsugárzókra, melyek teljesen
eltérnek a hagyományos zenei
felvételekhez használt
hangsugárzóktól.

3 cm-es alumínium dóm
magas-sugárzó DC
membránnal és új kerettel
(525 A-PMD és 325
A-PMD sorozat)
A nagy teljesítményű magas-sugárzó jellemzője az
alumínium dóm, amely egy DC membránnal integrálja a
membránt és a tekercset. A mágnes egy új, extra nagy
teljesítményű neodímium típus. Ennek
eredményeképpen a magas-sugárzó rendkívül könnyű,
így csökkenti a hangveszteséget, viszont nagyon tartós.

Képes akár a 100 kHz-es hangot is visszaadni,
amely kivételes teljesítmény egy 3 cm-es dóm
magas-sugárzótól. A magasak élesek és tiszták nagy
hangerőnél is.

QD-basszus technológia
QD-Bass (Négy irányban sugárzott mély hang) techno-
lógia lefelé sugárzó meghajtókat és négyszögletes
piramis alakú visszaverő
lemezeket használ, hogy a
hangot mind a négy vízszintes
irányba hatékonyan sugározza. A visszaverő lemezek
kioltják a padló felületének hatásait, és csökkentik a
rezonanciát a padlóról és a készülékről visszavert
hanghullámok között.

Fejlett YST
A továbbfejlesztett Yamaha aktív szervo technika
(Advanced YST) olyan egyedülálló rendszer, melyben
a hangsugárzó és az erősítő
együttes hatása
következtében a rendszer impedanciája nulla lesz,
ezért a hangsugárzó egység mozgása tökéletesen
lineáris lesz. A fejlett YST biztosítja a legnagyobb
hangnyomást és a legjobb teljesítményt.

Fejlett YST II
A Fejlett YST II egy fejlett negatív impedancia
konverter, amely lehetővé teszi, hogy a hangsugárzó
membrán meghajtását még finomabban vezéreljük.
Ennek eredményeképpen a mélyátvitel még
stabilabb, még pontosabb, a hangnyomás még
nagyobb a még természetesebb és még
energikusabb basszus visszaadás érdekében.

1 432

Hullámvezető tölcsér (NS-8HX)

Kiváló minőségű házimozi-rendszer tervezése során a hangsugárzók nem lehetnek mellékesek. Minél jobbak a hangsugárzók, annál valósághűbb lesz a
térhatású hang. A Yamahánál mi a “természetes hangzás” elérésének koncepciójával építjük a hangsugárzókat, ezért a filmek, koncertek és minden, amit
hallgat, hihetetlenül realisztikus és életteli lesz. Ezt úgy érjük el, hogy megbizonyosodunk arról, hangsugárzóink széles és lapos frekvencia-átvitellel, széles
dinamikatartománnyal, magas jel/zaj aránnyal és a párbeszéd/ének tartományban rendkívüli tisztasággal rendelkeznek.

NS-525F fejlett PMD mélynyomó

Porvédő

Előtét

Spider

Felső lap

Főmágnes

Alsó kengyel

Árnyékoló mágnes

Alumínium
fröccsöntött kosár

Hangtekercs

16 cm-es fejlett
PMD kúp

Árnyékoló kengyel

Technológia

Hangsugárzó-építés a “természetes hangzásért”



A házimozi teljesen új stílusa
A valódi, többcsatornás térhatású hang előállítása egyetlen egységből (YSP-1000 és YSP-800) nem jelent mást, mint a házimozi tervezésének stílusos
forradalmát. Nincsenek hangsugárzók, nincsenek kábelek, csak egyetlen elegáns egység a szekrényben vagy a falra szerelve. A YSP-1000 és a YSP-800:
egy csodálatos ötlet.

8

Digitális hangvetítők
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Minden-egyben többcsatornás hangkomponens - valóban
egyedülálló! Egy ideális választás a 42 colos lapos tévékhez és
monitorokhoz.
Valódi térhatású hang.
• Képes a valódi többcsatornás hang megszólaltatására • Széles
tartományú optimális hallgatói pozíciók köszönhetően a széles
hangszínpadnak • 7 CINEMA DSP program • Két hangerő üzemmód:
Éjszakai hangbővítő és Egyenletes TV hangerő • Dolby Digital, DTS,
Dolby Pro Logic II és DTS Neo:6 kompatibilitás • TruBass a még
dinamikusabb mélyhangokért

Csak egyetlen egység, nincsenek hangsugárzó kábelek.
• Nincs szükség több hangsugárzóra és kábelekre • Alacsony felépítés
a 42 colos lapos tévékhez és monitorokhoz • Falra szerelhető, vagy
polcra, szekrényre helyezhető • A kialakítás elegánsabb, kevésbé
tolakodó, mint a több részből álló hangsugárzók esetében.

Perceken belül használható.
• IntelliBeam automatikus beállító rendszer (függőleges és vízszintes)
• 5 nyaláb üzemmód: 5 nyaláb, 3 nyaláb, sztereó+3 nyaláb, sztereó
és célpont üzemmód • Infravörös jelátvitel a távvezérléshez
• Személyre szabható telepítés: Távvezérlés be/kimenet és RS-232C
csatlakozó • Eredeti Yamaha digitális erősítő • Képernyő kijelzés
• Videobemenet választás • Programozott távirányító • 0,1 W
készenléti fogyasztás

A YSP-1000 és a YSP-800 minden típusú
helyiségben használható.
A helyiségben található esetleges falmélyedés
vagy más szabálytalanság a beállításokkal
kompenzálható, így biztosítható a térhatású
élmény.

Többcsatornás térhatású hangélmény egyetlen kompakt
komponensből! - a legjobb választás a 32 colos lapos tévékhez.
Valódi térhatású hang.
• Képes a valódi többcsatornás hang megszólaltatására • Széles
tartományú optimális hallgatói pozíciók köszönhetően a széles
hangszínpadnak • 3 CINEMA DSP program • Dolby Digital, DTS, Dolby
Pro Logic II és DTS Neo:6 kompatibilitás • Két hangerő üzemmód:
Éjszakai hangbővítő és Egyenletes TV hangerő • TruBass a még
dinamikusabb mélyhangokért

Csak egyetlen egység, nincsenek hangsugárzó kábelek.
• Nincs szükség több hangsugárzóra és kábelekre • Kompakt és
alacsony felépítés a 32 colos lapos tévékhez és monitorokhoz • Falra
szerelhető, vagy polcra, szekrényre helyezhető • A kialakítás elegánsabb,
kevésbé tolakodó, mint a több részből álló hangsugárzók esetében.

Perceken belül használható.
• IntelliBeam automatikus beállító rendszer • 5 nyaláb üzemmód:
5 nyaláb, 3 nyaláb, sztereó+3 nyaláb, sztereó és célpont üzemmód
• Eredeti Yamaha digitális erősítő • Képernyő kijelzés • Programozott
távirányító • 0,1 W készenléti fogyasztás

Digitális hangvetítőYSP-1000

YSP-800

Fekete színben kapható

IntelliBeam
optimalizáló mikrofon

IntelliBeam
optimalizáló mikrofon

SPM-K8: Opcionális fali
rögzítőkapocs

Fekete színben kapható

A YSP-800 megkapta az EISA díját, 2005-2006 Legjobb terméke:
Házimozi innováció. A tekintélyes EISA díjakat a sajtó képviselői adják
több mint 20 európai országból.

SPM-K1: Opcionális fali
rögzítőkapocs

A YSP-1000 csatlakozó paneljén 2 optikai, 1 koaxiális digitális és 2 analóg hangbemenet,
3 kompozit bemenet/1 kimenet, 2 komponens bemenet/1 kimenet, mélynyomó kimenet,
távvezérlő bemenet és RS-232C csatlakozó található. A YSP-1000 előlapján megtalálható
az IntelliBeam optimalizáló mikrofonbemenet és távvezérlő kimenet.

Digitális hangvetítők

42”

32”

A YSP-1000 tökéletes választás
a 42 colos lapos tévékhez és
monitorokhoz.

A YSP-800 tökéletes
választás a 32 colos lapos
tévékhez és monitorokhoz.

Digitális hangvetítő

A YSP-800 csatlakozó paneljén 2 optikai/
1 koaxiális digitális, 2 analóg bemenet és
mélynyomó csatlakozó található. Videokimenet
a képernyőmenühöz és rendszercsatlakozó
a mélynyomóhoz. A YSP-800 előlapján
megtalálható az IntelliBeam optimalizáló
mikrofonbemenet.

B

B

B

B

J

J

J

J

Hallgatási
pozíció

Hallgatási
pozíció

Hallgatási
pozíció

Hall
ga
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i
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zíc
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Interaktív otthoni zenei hálózat

A család minden tagja gyorsan elérheti kedvenc zenéjét
saját szobájában, vagy bárhol máshol a házban!

Egy többszobás otthoni szórakoztató rendszer, melyet könnyedén,
egymaga beállíthat. A MusicCAST a család kedvenc zenéit egy nagy
kapacitású merevlemezen tárolja, és lehetővé teszi, hogy minden egyes
személy kiválaszthassa és hallgathassa saját zenéjét a 16 különböző
helyszín bármelyikén.

Ráadásul a hagyományos hordozható készülékek mellett a
MusicCAST már elérhető falba építhető változatban is az egyedi telepítés
érdekében. A rendszer kiemelkedő kényelmével és széles körű
szolgáltatásaival a családi zenei élményt egy teljesen új szintre emeli.

MCX-1000
� Méretek (Sz x M x H): 435 x 136 x 434 mm
� Tömeg: 11,5 kg

Digitális hangszerver Digitális hangszerverMCX-2000
� Méretek (Sz x M x H): 435 x 95 x 409 mm
� Tömeg: 6,6 kg

MCX-A10 

� Méretek (Sz x M x H): 210 x 245 x
79 mm � Tömeg: 2 kg

A vevőkészülékek a
MusicCAST szerveren
tárolt zenei tartalom
meghallgatására
szolgálnak, így gyorsan
elérhető a zene minden
helyszínen a lakásán
belül.

MCX-2000
SZERVER

MCX-A10

HORDOZHATÓ
KÉSZÜLÉK

MCX-C15
MCX-CA15

FALI KÉSZÜLÉK

H E F T  2 / 9 7

SZERVER HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉK

Digitális hangterminál
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� PC tartalom lejátszása: Az MCX-2000 kiszélesíti a
zeneélvezetet otthonának minden részében azzal a
képességgel, hogy a PC-n tárolt zenei állományokat is
lejátssza. A könyvtár elemeit a számítógép
webböngészőjével szerkesztheti. Ezen kívül vannak
kísérleti tervek a Digital Living Network Alliance (DLNA)
kompatibilitásra is.
* Szükséges egy PC Windows XP® operációs rendszerrel.

� Egyszerűen vezeték nélkül: Élvezheti és
irányíthatja a zenét akár 16 helyiségben: egy szerver és
15 vevőkészülék (5 vezeték nélkül és 10 vezetékes).

� 2000 CD-nyi zenét tárolhat: Hatalmas mennyiségű
zene a keze ügyében. A merevlemez akár 2000 CD-nyi
zenét is képes tárolni MP3 formátumban.

� Egyszerű telepítés

� Felhasználóbarát: A szerver grafikus
képernyőmenüvel rendelkezik, és a vevőkészülékek
nagy kijelzővel készülnek.

� Rádióvétel: FM tuner és internetes
rádiókompatibilitás.

� Készítse el saját CD-it: Elkészítheti saját CD-it a
kiválasztott dalokból álló lejátszási listákból.

� A zenei információk automatikus lekérése:
A dalokról különböző információk, például az előadó
neve, az album címe, a dalok listája és a zene műfaja
automatikusan lekérhető az internetről (Gracenote®

Music Recognition Service) vagy, ha nem csatlakozik
az internethez, egy belső adatbázisból.
A zenefelismerő technológiát és a hozzá tartozó adatokat a
Gracenote® szolgáltatja.

Vezeték nélküli, többszobás, többválasztásos zenei könyvtár.

MCX-C15 / MCX-CA15 

A MusicCAST vevőrendszer, az MCX-C15 és az MCX-CA15 széles körű
szolgáltatásokkal és rugalmassággal rendelkezik.

� Fali telepítés: Nagyszerű vezérlés a keze
ügyében, még sincs útban...vigye haza az
intelligensen integrált falba szerelhető
MusicCAST vevő kényelmét. A telepítési
konfiguráció variálhatóságával minden szoba
teljesen testre szabható a MusicCAST
zeneelosztó rendszer által nyújtott előnyök
élvezetéhez.

� Kedvencek kiválasztása: A négy Kedvencek
gomb lehetővé teszi a különböző források
közvetlen lejátszását. Mindegyikhez a következő
funkciók egyike rendelhető: lejátszási lista, a
szerver analóg vagy digitális bemenete, rádióvevő
beállítások, helyi Aux bemenet az MCX-CA15-nél.
A kedvenceket akkor is ki lehet választani, ha az
MCX-C15 alvó üzemmódban van.

� Infravörös vezérlő támogatás: Az MCX-C15
korlátozottan támogatja az infravörös átviteli
funkciókat a személyre szabott telepítés
érdekében. Az infravörös jelek az MCX-C15-ből
továbbíthatóak az MCX-CA15-höz vagy a
ki/bemeneti dobozhoz, és meghajthat egy
infravörös adót a további komponensek
vezérléséhez. A funkció csak 38 kHz-es modulált
frekvencián működik.
* Az infravörös adókat a Yamaha nem forgalmazza.

� Yamaha AV kapcsolat: Az MCX-C15 kibővített
infravörös parancsokat is képes generálni a
Yamaha házimozi erősítők vezérléséhez, ha az
MCX-CA15-nél nagyobb teljesítményre van
szükség. A következő funkciók vezérelhetők az
MCX-C15 távvezérlőjén keresztül: hangerő,
bemenetválasztás, rádióállomás választás, alvó
és készenléti üzemmódok.

MCX-2000/MCX-1000 MCX-A10 / MCX-SP10 

Nagyméretű előlapi
LCD kijelző
(MCX-2000)

MusicCAST

Opcionális hangsugárzó rendszer

MCX-SP10

A falba szerelhető,
hálózatkész vevők
sokoldalúvá teszik a
MusicCAST rendszert az
olyan nagyszerű
szolgáltatásokkal, mint a
Kedvencek funkciógombok,
az infravörös adó
támogatás és a Yamaha
AV kapcsolat.

Ez a többcélú falba
építhető erősítő tökéletes
választás az MCX-C15
vevőhöz. Kiváló
minőségű tápellátás a
hangsugárzókhoz és a
mélynyomókhoz, valamint
képernyőmenü
videocsatlakozók.

MCX-C15 

� Méretek (Sz x M x H): 120 x 120 x
106 mm

MCX-CA15

� Méretek (Sz x M x H): 120 x
120 x 106 mm

Távvezérlő
egység

MCX-C15 család Ki/bemeneti
doboz

� Méretek (Sz x M x H): 210 x
210 x 79 mm � Tömeg: 1,2 kg

Kiváló hangminőség az exkluzív MusicCAST
hangsugárzó rendszerrel. Nem minden országban
kapható

SZERVER HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉK

FALI KÉSZÜLÉK

FALI KÉSZÜLÉK

Szórt hang-vezérlő Szórt hang-erősítő



12

A filmek soha nem néztek ki jobban az otthonokban, mint most, ezen a kivételes plazmamonitoron. A HDTV és a többi tévéadás szintén remekül
mutatnak. A legtisztább a házimozi megjelenítésben, kiváló vezérlés, kényelem és rugalmasság: a PDM-4220 az egyértelmű választás.

HD-képességű 42 colos plazmamonitor, amely hihetetlenül finom képet
biztosít a kivételes házimozi élményhez. 
• Natural Black meghajtórendszer nagy felbontással: 1024 x 1024 pixel
• 1.000:1 kontrasztarány • Fejlett ALIS típusú paneltechnológia
tükröződésgátló filmbevonattal • Nagy fényerő: 1200 cd/m2 • 68,6 milliárd
szín • HD-kész (HDMI kompatibilis): 1080i jelek megjelenítése átméretezés
nélkül • Digitális lineáris színvezérlés kék és zöld színkiemeléssel • Hosszú
élettaram 60 000 óra* • Kényelmesen elérhető oldalsó bemenetek
• 3:2 pulldown érzékelés, i/p átalakító áramkör • 3 képüzemmód:
dinamikus, természetes, mozi • 4 színhőmérséklet: normál,
hűvös, meleg, fekete-fehér • Képernyőmenü 10 nyelven
• Egymás melleti képek • Kép a képben • Többképes üzemmód
• Ventilátor nélküli csendes működés
<Kiegészitők> • PDS-342: Forgó állvány
• PWK4210E: Fali rögzítőkapcsok
* Amíg a panel fényereje 40%-ra csökken. A Yamaha mérése.

A PDM-4220 csatlakozó panelje digitalis bemenetet (RGB 1), HDMI bemenetet, analóg
bemenetet (RGB 2), analóg hangbemenetet (RGB 1 és RGB 2, 3,4 mm-es sztereó mini jack)
és vezérlő bemenetet tartalmaz.

Barna Fekete

Sárga

A YWB-4210 négy színben kapható.

Opcionális fakeret a PDM-4220-hozYWB-4210

Vizuális termékek

Plazma monitorPDM-4220

PDS-342: Forgó állvány

1.030 mm

(Mélység: 104 mm)

63
6 

m
m

• Nem minden országban kapható

Vörösbor
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A legfejlettebb technológia és számtalan kényelmi funkció egyesítésével
ez a kivetítő egyedülálló képteljesítményt, magas kontrasztarányt nyújt.

• Yamaha Natural Black koncepció • Teljesen HD, 10 bites feldolgozás • HQV™
(Hollywoodi minőségű kép) technológia a Silicon Optixtól • Yamaha exkluzív
túllövés csökkentő • 5.000:1 kontrasztarány • 720p DarkChip3™ DMD™ eszköz
• Nagy felbontású lencse (F=2,7-5,0) • Természetes színbeállító rendszer
• Hétszegmenses színkerék • Motorizált íriszvezérlés a jobb kontrasztért
• Vízszintes és függőleges keystone korrekció minimális torzítással mindkét
irányban • Lámpateljesítmény szabályzás • Rugalmas csatlakoztatás a HDMI és
a HDCP támogatású DVI segítségével • 28 dB-es csendes működés • Motorizált
függőleges lencsemozgatás ±50% 
<Kiegészitők> • PJL-427: Opcionális izzótok • PMT-L31: Opcionális
rögzítőpántok alacsony mennyezethez • PMT-H35: Opcionális
rögzítőpántok magas mennyezethez

A nagy teljesítményű DLP kivetítő tartalmazza a Yamaha Natural Black
és más, kiváló Yamaha technológiát a jobb kontraszt, a nagyobb
fényerő és a remek színek érdekében.

• Yamaha Natural Black koncepció • 4 000:1 kontrasztarány • Nagy fényerő:
1500 ANSI lumen • A legújabb 576p Darkchip2™ • Motorizált íriszvezérlés a
jobb kontrasztért • Hétszegmenses színkerék • Alacsony fényszivárgás
• Hosszú, 4000 órás izzó élettartam • 30 dB-es csendes működés • DVI-D
csatlakozó és HDMI kompatibilitás 
<Kiegészitők> • PMT-H75: Opcionális rögzítőpántok magas mennyezethez
(Lencse középpont: 570–870 mm) • PMT-L71: Opcionális rögzítőpántok
alacsony mennyezethez (Lencse középpont: 190 mm) • PJL-625:
Opcionális izzótok

Digitális mozi kivetítőDPX-1300

Az előző modell, a DPX-1000 megkapta az EISA díjat a High-End AV termék kategóriában 2003-
2004-ben. A tekintélyes EISA díjakat a sajtó képviselői adják több mint 20 európai országból.

Az A és B bemenetek (komponens kép és RGB jel) mellett a DPX-1300 hátsó paneljén HDMI,
DVI, kompozit, D4 képbemenet, távvezérlő ki-/bemenet, RS-232C és kimeneti vezérlő
(12 V/200 mA) csatlakozó található.

A komponens képcsatlakozó mellett a DPX-530 hátsó paneljén DVI (DVI-D és HDCP kompatiblis),
kompozit, S-Video és analóg RGB képbemenet, RS-232C csatlakozó (kábellel) található.

Házimozi kivetítőDPX-530

Mozi kivetítők: Valójában ezt jelenti a “házimozi”.
Milyen legyen a high-end házimozi képe és hangja? A Yamaha megadja a választ a high-end rendszer kérdésére a Yamaha mozi kivetítővel.
A csúcsszintű komponensek egy páratlan kombinációja a lenyűgöző vizuális tisztaságért és a döbbenetes térhatású hangért. Készüljön fel
a házimozis szórakoztatás minden lehetőségének felfedezésére.

Vizuális termékek
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Digitális házimozi komponensek

Házimozi, amely nagyszerű képet és hangot nyújt.
Ez nem a legdrágább házimozi rendszer, amit megvehet, de bizonyosan hasonló látványt és hangzást nyújt! Az RX-V2600 a
komponenscsoport egyik tagja, amely megad Önnek mindent, amit elvár a házimozijában. Valójában nem számít, milyen Yamaha
komponenseket választ, a házimozis szórakoztatás élvonalában lesz.
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Digitális házimozi komponensek

9.1 csatornás digitális házimozi erősítőDSP-Z9   

Csak a Yamaha képes felállítani ezeket a célokat egy
házimozi erősítő számára - és el is éri azokat!

Fekete színben kapható

A DSP-Z9 széles körű csatlakozási lehetőségei 
• 8* optikai, 4 koaxiális digitális bemenet (fix és kiosztható)
• 8* A/V és 5 hang (hangjel) bemenet, 3 A/V és 2 hang (hangjel)

kimenet, és a 2. zóna hangkimenete
• 3 optikai digitális kimenet (fix és kiosztható)
• 6 komponens videóbemenet (fix és kiosztható) és 2 HDTV

kompatibilis komponens videó monitorkimenet
• 2 monitor (S-videoval) kimenet, 8* videobemenet/3 video-

kimenet (S-videoval) és 2. zónás videókimenet (S-videoval)
• Valódi közvetlen 2 csatornás kimenet
• Előerősített fő- és középcsatlakozók, térhatású, hátsó

térhatású és oldalsó előerősített kimenetek és mélynyomó
kimenet

• 8 csatornás külső dekóder bemenet
• RS-232C csatlakozó, kettős programozható vezérlő kimentek

a további komponensek automatikus bekapcsolásához (+12V,
15 mA), és infravörös távvezérlő kód ki-/bemenet

• 2. zóna koaxiális digitális kimenet
• i.LINK (IEEE 1394) digitalis hangcsatlakozó
• Csatlakozó a leválasztható hálózati kábelhez

* Video Aux csatlakozók az előlapon

• 9 csatornás nagyteljesítményű térhatású hang (7 csatorna x 300 W/cs + 2 csatorna x 90 W/cs)
• Digital ToP-ART és erősáramú erősítés • YPAO (Yamaha parameterikus szoba-akusztika
optimalizáló) • Képernyőmenü grafikus felhasználói felülettel és dedikált távvezérlő • 192 kHz-es,
24 bites DAC minden csatornánál • Valódi közvetlen kimenet • Digitális komponens kép konverzió
(teljes) • Progresszív letapogatású képkimenet • Faroudja TrueLife Enhancer • 108 MHz-es,
10 bites video DAC • DCDi feldolgozás • Dolby Pro Logic IIx és DTS 96/24 kompatibilitás
• 39 térhatású program • THX Ultra2 feldolgozás • Éjszakai hangbővítő üzemmód és SILENT
CINEMA • Lineáris csillapítás • Digitális hangszínszabályzó • Kilencsávos grafikus ekvalizer
• Hangkésleltetés az ajakszinkron beállításához • Választható kilencsávos
mélynyomó crossover • Stúdió minőségű felépítés független rekeszekkel és
rezgésgátló kialakítással • Extra nagy toroid-transzformátor • Extra nagy
(28 000 µF) egyedi elektrolit blokkkondenzátorok • Aranyozott gigantikus
hangsugárzó csatlakozók • Rezonanciamentes, Alumite borítású hőelnyelők
• A/V felvételi kimenet/2. zóna választó • Testre szabható telepítés
• NSV (Zajszűrt kép) • Időalap korrekció • Szélessávú video-sávszélesség
(100 MHz, -3 dB)

A DSP-Z9 fejlesztésekor a következő három ambiciózus célt akartuk elérni: a legjobb
hangminőség, a legjobb képminőség és a legegyszerűbb használat. Úgy hisszük, sikeresek
vagyunk mindhárom területen, de meghívjuk Önt, hogy döntse el maga - biztosak vagyunk
abban, hogy a DSP-Z9 kifogástalanul teljesíti legmagasabb elvárásait is, melyeket egy
házimozi erősítővel szemben támaszt.

A csillapított rejtett vezérlőpanelen megtalálhatóak a video Aux
csatlakozók az optikai digitális és S-Video csatlakozókkal, az AV
felvételi kimenet/2. zóna választó, a vezérlőtárcsa a hangszín-
szabályzóval (digitális), a bemenetválasztó/többcsatornás
bemenet kapcsolók, a közvetlen/effektus kapcsoló, az
optimalizáló mikrofonbemenet a YPAO-hoz, fejhallgató
csatlakozó a SILENT CINEMA üzemmód élvezetéhez stb.

Közvetlen elérésű (makró
parancsok, tanítható és
programozott) távvezérlő
(jobbra) és dedikált
távirányító a grafikus
menühöz

Optimalizáló
mikrofon

A DSP-Z9 megkapta a High-end
házimozi komponens 2004-2005
EISA-díjat. A tekintélyes EISA
díjakat a sajtó képviselői adják
több mint 20 európai országból.
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A 7.1 csatornás erősítő hallatlanul életszerű térhatású hangot és olyan speciális
szolgáltatásokat nyújt, mint a HDMI, a YPAO, az i.LINK és a többzónás vezérlési képesség.

Ha valaki ránéz a fotóra és a jellemzők alábbi listájára, azonnal azt mondja, ez fontos része a berendezésnek. És még ha meg is hallgatja, még jobban
hatással lesz Önre. Egészen egyszerűen, ez az erősítő mindenre képes, és mindent jobban teljesít, mint szinte minden más erősítő a piacon. A Yamaha
legfejlettebb szolgáltatásaival és a kivételes rugalmassággal ez az, amit “a high-end” jelent.

7.1 csatornás digitális házimozi erősítőRX-V4600   

• HDMI csatlakozó a kiváló minőségű digitális hang- és képadat kezelési képességhez • Kettős
i.LINK (IEEE 1394): DVD-Audio és Super Audio CD digitális hangadat kezelési képesség
• 7 csatornás, 190 W/cs nagy teljesítményű térhatású hang • Digital ToP-ART és erősáramú
erősítés • Valóban közvetlen kimenet a kiváló minőségű hangvisszaadás érdekében
• Zónavezérlés a kiegészítő zóna távvezérlővel • 2. zónás hangsugárzó kimenet (hozzárendelhető
teljesítmény) • Képernyős menü grafikus felhasználó felülettel németül, franciául és angolul
• YPAO hat rendszermemóriával • 22 térhatású program és 5 THX Select2 program • Nagy
teljesítményű CINEMA DSP, amely a legújabb hangformátumokkal is kompatibilis • 192 kHz-es,
24 bites DAC minden csatornánál • Digitális hangszínszabályzó • Felvételi
kimenet/2. zóna választó • Párbeszéd emelés a képernyő közepére
• Választható kilencsávos mélynyomó crossover • Mélynyomó fázisválasztó
• A, B vagy A+B hangsugárzó választás a távvezérlővel és az előlapon • Az
Éjszakai hangbővítő biztosítja az összes programot (beleértve a Dolby Pro
Logix IIx-t is) • SILENT CINEMA és Virtual CINEMA DSP. • Hangkésleltetés az
ajakszinkron beállításához • Közvetlen hozzáférésű (makró parancs, tanítható
és programozható) távvezérlő

A csillapított rejtett vezérlőpanelen megtalálhatóak a video
Aux csatlakozók az optikai digitális és S-Video
csatlakozókkal, az AV felvételi kimenet/2. zóna választó, fő/2.
zóna/3. zóna ki/be kapcsoló, a hangszínszabályzók (digitális),
a hangkiválasztó/többcsatornás bemenet választó kapcsolók,
az optimalizáló mikrofonbemenet a YPAO-hoz, fejhallgató
csatlakozó a SILENT CINEMA üzemmód élvezetéhez stb.

Az RX-V4600 széles körű csatlakozási lehetőségei
• 2 be/1 ki HDMI csatlakozó a digitális hang-/képadat kezelési

képességhez
• Kettős i.LINK (IEEE 1394) a digitalis hangadat kezelési

képességhez
• 5* optikai, 3 koaxiális digitális bemenet (fix és kiosztható)
• 2 optikai digitális kimenet (fix és kiosztható)
• 6* A/V és 4 hang bemenet, 2 A/V és 2 hang (hangjel) kimenet,

a 2. zóna hang-/képkimenete, a 3. zóna hangkimenete
• 3 komponens videóbemenet (fix és kiosztható) és 1 HDTV

kompatibilis komponens videó monitorkimenet
• 1 monitor (S-Video) kimenet
• Fő, közép, térhatású és hátsó térhatású előerősített kimenetek

és mélynyomókimenet
• 8 csatornás külső dekóder bemenet
• RS-232C csatlakozó az érintőpaneles vezérléshez
• Kettős programozható vezérlőkimenetek az a többi komponens

automatikus ki- és bekapcsolásához (+12 V, 15 mA)
• A teljesítményerősítő kiosztható, kettős infravörös port a 2. és

3. zónához
• Csatlakozó a leválasztható hálózati kábelhez

* Video Aux csatlakozók az előlapon

Közvetlen hozzáférésű
(makró parancsok,
tanítható és programozott)
távvezérlő (jobbra) és
dedikált zóna távirányító
(balra)

YPAO
optimalizáló
mikrofon
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Egy kiemelkedő A/V erősítő mindennel együtt! HDMI csatlakozó, teljes
analóg képkonverzió HDMI-re, de-interlacing és átméretezés,
többszobás testre szabható telepítés.

• Teljes analóg képkonverzió és méretezés HDMI-re (1080i/720p) időalap
korrekcióval (TBC) • De-interlacing (480i-ről 480p-re vagy 575i-ről 576p-re)
• 2 be/1 ki HDMI csatlakozó • Kiváló zónavezérlés a kiegészítő zóna
távvezérlővel • Valódi közvetlen kimenet • 7 csatornás, 190 W/cs nagy
teljesítményű térhatású hang • Digital ToP-ART és erősáramú erősítés
• Burr-Brown 192 kHz-es, 24 bites DAC minden csatornánál • Kiosztható
erősítő a bi-amp csatlakozáshoz • YPAO hat rendszermemóriával • Kiváló
audiofil alkatrészek és eszközök • Szélessávú video-sávszélesség
(100 MHz, -3 dB) • Képernyőmenü grafikus felhasználói felülettel
(4 nyelven: német, francia, angol és spanyol) • 22 térhatású
program és 5 THX Select2 program • Dolby Pro Logic IIx és DTS
96/24 kompatibilitás • Kis zajú szétválasztott tápegység az
előerősített fokhoz • Teljesen egyedi analóg-digitál áramkörök
• Nagy dinamikus teljesítmény és lineáris csillapítás
• Hangkésleltetés • Kibővített távvezérlőkódok, kettős
távvezérlő csatlakozás a 2. és 3. zónához, valamint
kettős +12 V vezérlő bemenetek • RS-232C
csatlakozó az érintőpaneles vezérléshez • Párbeszéd
emelés • Választható kilencsávos mélynyomó
crossover • Mélynyomó fázisválasztó • Éjszakai
hangbővítő • SILENT CINEMA és Virtual CINEMA
DSP • A, B vagy A+B hangsugárzó választás,
virtuális CINEMA DSP a B zónában • Leválasztható
hálózati kábel

Csúcskategóriájú erősítő rengeteg lenyűgöző tulajdonsággal: HDMI
csatlakozó, teljes analóg képkonverzió HDMI-re, de-interlacing,
többszobás testre szabható telepítés és dedikált zóna távvezérlő.

• Teljes analóg videokonverzió HDMI-re időalap korrigálóval • De-
interlacing (480i-ről 480p-re vagy 576i-ről 576p-re) • 2 be/1 ki HDMI
csatlakozó • Kiváló zónavezérlés a kiegészítő zóna távvezérlővel • Valódi
közvetlen kimenet • 7 csatornás, 170 W/cs nagy teljesítményű térhatású
hang • Digital ToP-ART és erősáramú erősítés • Burr-Brown 192 kHz-es,
24 bites DAC minden csatornánál • Kiosztható erősítő a bi-amp
csatlakozáshoz • Szélessávú video-sávszélesség (100 MHz, -3 dB)
• 19 térhatású program és 5 THX Select2 program • Dolby Pro Logic IIx és
DTS 96/24 kompatibilitás • Érintésérzékeny, pontos
hangerőszabályzó • 3 komponens videobemenet • Kis zajú
szétválasztott tápegység az előerősített fokhoz • Teljesen egyedi
analóg-digitál áramkörök • Hangkésleltetés • Nagy dinamikus
teljesítmény és lineáris csillapítás • Kibővített távvezérlőkódok,
kettős távvezérlő csatlakozás a 2. és 3. zónához,
valamint kettős +12 V vezérlő bemenetek • RS-232C
csatlakozó az érintőpaneles vezérléshez • Párbeszéd
emelés • Választható kilencsávos mélynyomó
crossover • Mélynyomó fázisválasztó • Éjszakai
hangbővítő • SILENT CINEMA és Virtual CINEMA
DSP. • A, B vagy A+B hangsugárzó választás,
virtuális CINEMA DSP a B zónában • Leválasztható
hálózati kábel

Csillapított rejtett vezérlőpanel S-Video bemenettel és
optiaki digitális csatlakozóval játékkonzolok, digitális
eszközök stb. csatlakoztatására.

7.1 csatornás digitális házimozi erősítőRX-V2600    

Csillapított rejtett vezérlőpanel S-Video bemenettel és optiaki
digitális csatlakozóval játékkonzolok, digitális eszközök stb.
csatlakoztatására.

YPAO optimalizáló
mikrofon

YPAO optimalizáló
mikrofon

Többnyelvű
grafikus
felhasználói felület

Közvetlen elérésű távvezérlő
világító gombokkal (jobbra)
és dedikált zónatávvezérlő
(balra)

Közvetlen elérésű távvezérlő
foszforeszkáló gombokkal
(jobbra) és dedikált
zónatávvezérlő (balra)

7.1 csatornás digitális házimozi erősítőRX-V1600    

Digitális házimozi komponensek

Input Output 

Input Output 

Komponens

HDMI

S-video

Kompozit

Komponens

HDMI

S-video

Kompozit

Közvetlen
De-interlacing képesség 480i ➝ 480p vagy 576i ➝ 576p
Átméretezés de-interlacinggel
480i vagy 576i ➝ (480p or 576p)/1080i/720p
480p vagy 576p ➝ 1080i/720p

Digitális kép Analóg kép

Konverzió Csak 480i vagy 576i

Bemenet Kimenet

Komponens

HDMI

S-video

Kompozit

Komponens

HDMI

S-video

Kompozit

Közvetlen
De-interlacing képesség 480i ➝ 480p vagy 576i ➝ 576p

Digitális kép Analóg kép

Konverzió Csak 480i vagy 576i

Bemenet Kimenet



Csúcskategóriájú 7.1 csatornás erősítő kiváló minőségű hanggal és
remek képminőséggel, valamint olyan kimagasló szolgáltatásokkal,
mint a YPAO, Quad-Field CINEMA DSP és Éjszakai hangbővítő.

• 7 csatornás, 150 W/cs nagy teljesítményű térhatású hang • Digital ToP-ART
és erősáramú erősítés • A YPAO automatikusan optimalizálja a hangot a
szobájában • Digitális komponens kép konverzió (teljes) • Tanítható távvezérlő
LCD kijelzővel • Párbeszéd emelés a képernyő közepére • Valóban közvetlen
kimenet a kiváló minőségű hangvisszaadás érdekében • Phono bemenet
• 2. zónás kimenet (kiosztható teljesítményerősítő), távvezérlő be/kimenet és
B hangsugárzó a testre szabható telepítéshez • Képernyő kijelzés • Quad-Field
CINEMA DSP és 14 térhatású program • Éjszakai hangbővítő (mozi/zene) és
SILENT CINEMA
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7.1 csatornás digitális házimozi erősítő

7.1 csatornás digitális házimozi erősítő

RX-V757

RX-V657

7.1 csatornás erősítő rengeteg olyan exkluzív Yamaha szolgáltatással,
mint a YPAO automatikus optimalizáció, a Quad-Field CINEMA DSP, a
komponens videokonverzió és a párbeszéd emelő.

• 7 csatornás, 145 W/cs nagy teljesítményű térhatású hang • Digital ToP-ART
és erősáramú erősítés • A YPAO automatikusan optimalizálja a hangot a
szobájában • Digitális komponens kép konverzió (teljes) • 8 csatornás külső
dekóder bemenet • Párbeszéd emelés a képernyő közepére • Valóban
közvetlen kimenet a kiváló minőségű hangvisszaadás érdekében • Éjszakai
hangbővítő (mozi/zene) és SILENT CINEMA • 2. zónás kimenet (kiosztható
teljesítményerősítő), távvezérlő be/kimenet és B hangsugárzó a
testre szabható telepítéshez • Képernyő kijelzés • Quad-Field
CINEMA DSP és 14 térhatású program

6.1 csatornás erősítő olyan széles körű szolgáltatásokkal, mint
például a 135 W/cs teljesítmény és a komponens videokonverzió.

• 6 csatornás, 135 W/cs nagy teljesítményű térhatású hang • Digital ToP-ART
és erősáramú erősítés • Digitális komponens kép konverzió (teljes) • Éjszakai
hangbővítő (mozi/zene) és SILENT CINEMA • 192 kHz-es, 24 bites DAC
minden csatornánál • Dolby Digital EX, DTS-ES, Dolby Pro Logic IIx és DTS
96/24 kompatibilitás • 2. zónás kimenet, távvezérlő be/kimenet és B
hangsugárzó a testre szabható telepítéshez • Hangkésleltetés az ajakszinkron
beállításához (0-160 ms) • Választható kilencsávos mélynyomó crossover /
Mélynyomó fázisválasztó • Quad-Field CINEMA DSP és 14 térhatású program
• Alumínium előlap • 4 digitális (3 optikai és 1 koaxialis) bemenet

6.1 csatornás digitális házimozi erősítőRX-V557

YPAO optimalizáló
mikrofon

YPAO optimalizáló
mikrofon
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Nagy teljesítményű (130 W/cs) 6.1 csatornás erősítő olyan különleges
szolgáltatásokkal, mint a Quad-Field CINEMA DSP és az Éjszakai hangbővítő
és még rengeteg más.

• 6 csatornás, 130 W/cs nagy teljesítményű térhatású hang • Digital ToP-ART
és erősáramú erősítés • Éjszakai hangbővítő (mozi/zene) és SILENT CINEMA
• Dolby Digital EX, DTS-ES, Dolby Pro Logic IIx és DTS 96/24 kompatibilitás
• 192 kHz-es, 24 bites DAC az összes csatornánál • Közvetlen sztereó a kiváló
minőségű kétcsatornás hangvisszaadáshoz • Hangkésleltetés az ajakszinkron
beállításához (0-160 ms) • Quad-Field CINEMA DSP és 14 térhatású program
• Választható kilencsávos mélynyomó crossover / Mélynyomó fázisválasztó
• 2 komponens videobemenet és 3 digitális bemenet • Programozott
távvezérlő színes gombokkal • 3 S-Video bemenet

6.1 csatornás digitális házimozi erősítőRX-V457

5.1 csatornás digitális házimozi erősítőRX-V357

Nagy teljesítményű (105 W/cs) 5.1 csatornás térhatású hang Quad-Field
CINEMA DSP-vel és más exkluzív Yamaha szolgáltatásokkal a tökéletesen
élvezhető házimozi élményért.

• 192 kHz-es, 24 bites D/A átalakítók minden csatornánál • Éjszakai
hangbővítő üzemmód és SILENT CINEMA • Dolby Digital/Matrix 6.1 és
DTS/Matrix 6.1 kompatibilitás és Dolby Pro Logic II dekódolás • Ötsávos
középső grafikus ekvalizer • 5 csatornás, 105 W/cs nagy teljesítményű
térhatású hang • 3 digitális hangbemenet (fix és kiosztható) • Quad-Field és
Tri-Field CINEMA DSP és 14 térhatású program • 2 komponens videobemenet
• A és B hangsugárzó választás • Analóg lekeverés

Funkciógazdag, nagy teljesítményű (130 W/cs) 6 csatornás erősítő olyan
különleges szolgáltatásokkal, mint a DAB hangolás, a CINEMA DSP, az
Éjszakai hangbővítő és még rengeteg más.

• DAB (Digital Audio Broadcasting - Digitális rádióadás) vételi képesség
• 6 csatornás, 130 W/cs nagy teljesítményű térhatású hang • Digital ToP-ART
és erősáramú erősítés • Éjszakai hangbővítő (mozi/zene) és SILENT CINEMA
• Dolby Digital EX, DTS-ES, Dolby Pro Logic IIx és DTS 96/24 kompatibilitás
• 192 kHz-es, 24 bites DAC az összes csatornánál • Közvetlen sztereó
a kiváló minőségű kétcsatornás hangvisszaadáshoz • Hangkésleltetés az
ajakszinkron beállításához (0-160 ms) • Quad-Field CINEMA DSP és
14 térhatású program • Választható kilencsávos mélynyomó crossover /
Mélynyomó fázisválasztó • 2 komponens videobemenet és 3 digitális bemenet
• Programozott távvezérlő színes gombokkal • 3 S-Video bemenet

6.1 csatornás digitális házimozi erősítő

Digitális házimozi komponensek

• Nem minden országban kapható

RX-V100D
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Új kép- és hangtechnológiát alkalmaz a kiváló teljesítmény érdekében, és
lehetővé teszi a DVD-Audio és a Super Audio CD lemezek lejátszását.

• DVD-Audio és Super Audio CD lejátszás • Progresszív letapogatás
(PAL/NTSC) • NTSC/PAL átalakítás • CD túlmintevételezés • Közvetlen
hangmód • Faroudja DCDi feldolgozás a finom és természetes képekhez
lépcsőzetesség és fűrészfogak nélkül • 192 kHz-es, 24 bites D/A
hangkonverzió a kiváló hangminőség érdekében • 108 MHz-es, 12 bites D/A
hangkonverzió a kiváló hangminőség érdekében • Képernyőmenü grafikus
felhasználói felülettel • DVD-Video, Super VCD, VCD, JPEG (többmenetes),
hang CD és MP3 C CD-R (többmenetes) lejátszás • DVD+RW/+R*,
DVD-R/-RW* és CD-R/RW*, **,*** lejátszás • Leválasztható hálózati
kábel • Aranyozott kimenetek minden csatlakozónál • Alumínium előlap

DVD-Audio/Video és Super Audio CD lejátszóDVD-S1500    

A DVD a felső kategóriájú szórakoztatás új szintje.
Ha egyszerűen élvezni akarja csúcsminőségben a legújabb DVD-ket, vagy nagyfelbontású DVD-Audio és Super Audio CD használ a lejátszójában.

A Yamaha egy testreszabott megoldást kínál minden alkalmazásra. Plusz egy kiváló minőségű DVD-felvevőt a rugalmas funkciók széles körével.

DVD-lejátszók / DVD-felvevő

A kiváló minőségű DVD-Audio/Super Audio
CD lejátszó a lenyűgöző házimozi-rendszer
fókuszpontja.
HDCP és HDMI kompatibilitás
A HDCP és a HDMI a DVI (digitális
képcsatlakozó) fejlettebb változatai. Kiváló képminőséget
biztosítanak, sokkal jobbat, mint a komponens
csatlakoztatás. A HCDP tartalomvédelmet is tartalmaz,
és a HDMI a képet és a hangot is kezeli. Ezek a
csatlakozók 480p, 576p, 720p és 1080i digitális
képkimenetet biztosítanak.

Kettős i.LINK (IEEE 1394) csatlakozók
Az i.LINK digitális csatlakoztatást biztosít a
DVD-Audio lineáris PCM, a Super Audio CD DSD
(Közvetlen digitális folyam) és más, kiváló minőségű
hangforrásokhoz.

DVD-Audio/Super Audio CD lejátszás
A DVD-S2500 kompatibilis a DVD-Audioval és a Super
Audio CD-vel is. Ezek a többcsatornás zenei formátumok

térhatású zeneélményt nyújtanak, amely sokkal
természetesebb és életszerűbb mint a normál
sztereó.

DCDi progresszív letapogatás 3:2 Pull-down
szolgáltatással
A DVD-S2500 tartalmaz egy beépített progresszív
letapogató processzor, így a progresszív képek
megnézhetők a digitális tévén vagy monitoron.
Ezen kívül mozgásadaptív zajcsökkentést,
színkereszteződés szűrőt, képarány konverziót
és TrueLife bővítőt tartalmaz.

Alumínium előlap
Az alumínium előlap hatékonyan védi az érzékeny
alacsony szintű áramköröket a külső zajtól és az
elektronikus sugárzástól, melyeket a világítás-
kapcsolók, a légkondicionálás, a neonvilágítás és a
videomegjelenítők (CRT, LCD, plazma) okoznak. Ez
biztosítja, hogy a DVD-S2500 optimális teljesítményt
nyújt a telepítési környezetek széles skáláján.

DVD-Audio/Video és Super Audio CD lejátszóDVD-S2500    

A DVD-S2500 hátoldalán optikai és koaxiális digitális
hangkimenet, komponens képkimenet (progresszív/
váltottsoros), S-Video és kompozit képkimenet, kevert
kétcsatornás hangkimenet, 5.1 csatornás diszkrét
hangkimenet, HDMI kimenet, kettős i.LINK (IEEE 1394)
kimenet, RS-232C kimenet, infravörös távvezérlő kód be-/
kimenet, SCART csatlakozó és leválasztható hálózati kábel
található.

HDMI chip (balra) és i.LINK (IEEE 1394)
chip (jobbra)

Egyéb fontos tulajdonságok
• Progresszív letapogatás (PAL/NTSC) • 216 MHz-es,
12 bites video DAC • 192 kHz-es, 24 bites (DVD-
Audio) és Super Audio CD kompatibilis hang DAC
• Képernyőmenü grafikus felhasználói felülettel • Kép
nélküli üzemmód • MP3 (többmenet és ID3 címke)
CD-R lejátszás • Kép CD és JPEG (többmenetes)
lejátszás • Aranyozott kimenetek minden
csatlakozónál

Grafikus felhasználói felület az egyszerű kezelés
érdekében


