Domácí audio
2017 J a r n í k a t a l o g

Digitální zvukový projektor a zvukový projektor

Home T
heatre Components

AV receiver

Streamovací zesilovač/
předzesilovač

MusicCast představuje revoluci v oblasti síťového audia. Všechny
produkty MusicCast můžete používat dohromady nebo samostatně.
Je to jen na vás. K ovládání slouží jediná aplikace s intuitivním
rozhraním a její použití je rychlé a jednoduché. Můžete používat
zvukový projektor, bezdrátový reproduktor, AV receiver, HiFi, zkrátka
cokoli vám vyhovuje, kombinovat jednotlivé prvky a postupně svůj
systém MusicCast rozšiřovat. Zcela nový systém MusicCast od
společnosti Yamaha přináší kdekoli, komukoli naprosto cokoli.
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Zvuková scéna

Streamovací
reproduktor

Vaše hudba
kdekoli

Adaptér pro bezdrátové
streamování

Receiver Hi-Fi

Hi-Fi Co mponents

Mikrosystém
Aktivní reproduktor Hi-Fi

obývací pokoj

ložnice

WX-010 / WX-030

Jednoduše přidejte reproduktor
pro bezdrátové streamování
a vychutnejte si ještě lepší zábavu.

jídelna
jídelna

AV receiver

ISX-18D / ISX-80

Když chcete vytvořit vlastní
zvukový systém pro více místností,
jednoduše přidejte reproduktor
pro bezdrátové streamování ke
svému zařízení, které je kompatibilní
s technologií MusicCast. Zdroj
můžete umístit do ložnice a hudbu si
pak vychutnáte například i v jídelně
nebo jiném pokoji. Sdílejte hudbu
a užijte si ji s celou rodinou.

Systém domácího kina
AV receiver y řady RX-V 83

Ponořte se
do reality
Nová řada AV receiverů přináší ještě
vyšší výkon – podporuje 3D zvuk a je
kompatibilní s nejnovějším rozhraním
HDMI ®, takže vám nabídne působivé
dojmy a ohromující kvalitu obrazu.

Působivě realistická technologie
CINEMA DSP

Vícerozměrné zážitky díky formátu Dolby
Atmos® a kompatibilitě s technologií DTS:X™

CINEMA DSP, vlastní technologie společnosti Yamaha pro
tvorbu zvukových polí, která nemá na světě konkurenci,
byla vytvořena kombinací měřených dat zvukových polí
se zpracováním digitálního signálu.
Řada RX-V 83 přidává technologii
CINEMA DSP 3D*, která
přináší trojrozměrnou
prostorovou reprodukci
včetně výšky zvukového
pole. Výsledkem je spolehlivá
kvalita a nejpůsobivější zvuk
domácího kina, díky kterému se
budete cítit tak, jako byste byli
součástí scény.

Tyto zvukové technologie vám zajistí podmanivý,
vícerozměrný zvuk, jehož hloubka pronikne celou
místností. Vytvoří akustické prostředí, kde zvuk, lidé
i objekty ožijí v dechberoucích detailech. Až vás obklopí
dynamicky reálné vjemy, budete si připadat vtaženi
přímo do víru dění.

* Řada RX-V383 je vybavena
technologií CINEMA DSP.
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* RX-V583, viz výše.

Nejnovější funkce rozhraní HDMI
4K / 60p, HDR, Dolby Vision™ a BT.2020

	
Optimalizace zvuku
profesionální úrovně

Všechny AV receivery značky Yamaha podporují standardy
HDMI díky přenosu videa v kvalitě 4K a s rychlostí
60 snímků za sekundu. Vychutnejte si naplno kvalitní
video ve vysokém rozlišení 4K bez jakéhokoli zkreslení
a standard Dolby Vision pro přenos 4K videa, který přináší
neuvěřitelný kontrast, hladké tóny a syté, jasné barvy.
Také podporují širší barevnou škálu standardu BT.2020.

Technologie YPAO analyzuje akustiku místnosti a váš systém,
potom přesně upraví nejrůznější zvukové parametry a vy tak
pro svou místnost získáte ten nejlepší zvuk. Pouhým umístěním
dodávaného mikrofonu do místa, odkud posloucháte,
a zapnutím technologie YPAO, systém v místnosti s domácím
kinem automaticky vytvoří optimální zvuk.

4K / 60p
4:4:4

HDR

(vysoký
dynamický
rozsah)

L1

Přímý
zvuk
L1BT.2020
Přímý(D)
zvuk
(D)

Úroveň

R1
L1

R1
L1

L2
L2

Úroveň
YPAO Reflected Sound Control

R2
R2

Přímý
zvuk
(D)

Přímý
zvuk
(D)

Úprava

R1

R1

L2

D

R2

L2

D

R1 L1

R1 L1
R2 L2

R2 L2

Čas

Čas

R2
Ovládání odrazu zvuku potlačuje předčasné odrazy, které způsobují
nejasnost a nezřetelnost zvuku. *Pouze model RX-V683.

* Dolby Vision bude k dispozici v budoucnu prostřednictvím aktualizace firmwaru.

5
L1

Přímý

R1

Porovnání řady RX-V83

RX-V383

Funkce rozhraní HDMI
Funkce sítě

100 W na kanál

5.1

Výkon zesilovače

(6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 řízený kanál)

kanálový

Rozhraní HDMI

70 W na kanál
(6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 řízené kanály)

Funkce zvukového pole

115 W na kanál

5.1

(6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 řízený kanál)

kanálový

80 W na kanál
(6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 řízené kanály)

4 vstupy 1 výstup

4 vstupy 1 výstup

•
•
•
•/•

•
•
•
•/•

HDCP2.2

(4 vstupy / 1 výstup)

4K Ultra HD průchod a upscaling

(4 vstupy / 1 výstup)

(ze vstupu HDMI)

HDR (Dolby Vision / HLG / HDR10)
4K60p 4:4:4 / BT.2020
Vestavěná Wi-Fi

—

Wireless Direct

—

(ze vstupu HDMI)

•

Bluetooth

•

Aplikace (ovládací aplikace AV / průvodce nastavením AV)

—

/

AirPlay® / Internetové rádio

—

/—

Služba streamování

—

Formát Hi-Res Audio

—

•
•
•

Technologie CINEMA DSP
Dekódování formátu HD Audio
Automatická kalibrace YPAOTM
YPAOTM Volume

•/•
•/•
•
•
•
•

(17 programů DSP)

—

•

—

/

Funkce Virtual Presence / Surround Back Speaker

—

/—

Virtual CINEMA FRONT

Digitální připojení USB
Barevné OSD

Vstup Phono

•
•
•

Funkce SCENE
Ovládání zón
Veškeré funkce nižších modelů jsou k dispozici i u modelů vyšších.

/

—

(virtuální 5.1kanálový)

(virtuální 5.1kanálový)

(paměť USB)

(paměť USB)

Barevné OSD

—

•
•
•

(angličtina/němčina/francouzština/španělština/
ruština/italština/japonština/čínština)

—

Funkce nastavení a obecné informace

FLAC / WAV / AIFF / Apple® Lossless / DSD
(3D, 17 programů DSP)

•
•/
•
•
•

—

—

•
•

Displej zobrazující více jazyků

• Funkce Virtual CINEMA FRONT vytváří virtuální prostorový zvuk
s 5 reproduktory umístěnými vpředu
• Funkce Extra Bass obohacuje zvuk o mocné basy dokonce i s malými
reproduktory
• normalizace efektů DSP optimalizujete efekt CINEMA DSP
• funkce Compressed Music Enhancer pro Bluetooth
• Kompatibilní s technologií Bluetooth pro pohodlné streamování hudby
• D/A převodníky zvuku 192 kHz / 24 bitů s certifikací společnosti Burr-Brown
pro všechny kanály
• režim ECO a nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
0,3 W (ovládání HDMI vypnuto),
0,9 W (ovládání HDMI zapnuto)
• rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 315 mm
K dispozici v titanovém
• hmotnost: 7,4 kg

(angličtina/němčina/francouzština/španělština/
ruština/italština/japonština/čínština)

(Zóna reproduktorů B)

• přehrávání zvuku formátů FLAC / WAV / AIFF 192 kHz / 24 bitů, Apple® Lossless
96 kHz / 24 bitů, DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz
• přehrávání bez přerušení (PC/USB)
• CINEMA DSP 3D s funkcí Virtual Presence Speaker
• reproduktorová zóna B poskytuje 2kanálový zvuk pro druhou místnost
• dvouzesilovačové připojení
• pohotovostní režim HDMI Through
• obvody PLL s nízkým chvěním a režim Direct
• spotřeba energie v pohotovostním režimu:
0,1 W (ovládání HDMI, Standby Through, Network Standby vypnuto),
1,8 W (Network Standby zapnuto [bezdrátové])
• rozměry (Š × V × H): 435 × 161 × 327 mm,
435 × 225,5 × 327 mm (s anténou)
• hmotnost: 8,1 kg
K dispozici v titanovém
provedení.

provedení.

RX-V683 / V583 / V483

4K Ultra HD

4K Ultra HD

Pass -Through

Pass-Through / Upscaling

*

—

Funkce Dialogue Lift a Dialogue Level Adjustment

Extra Bass
Snadné použití

RX-V483

Logo Dolby Vision

HDCP2.2

Logo Dolby Vision

4K Ultra HD

4K Ultra HD

Pass -Through

Pass-Through / Upscaling

HDCP2.2

17 programů technologie DSP Surround

Program Yamaha Eco-Products
Film
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Standardní

Monofonní film

Divadlo

Sport

Sci-Fi

Akční hra

Dobrodružný

Hra RPG

Drama

Hudební video

Hudba

Sál v Mnichově

Divadlo Roxy

Hala ve Vídni

The Bottom Line

Komorní

7kanálové stereo*

Klub ve sklepě

* Modely RX-V383 a RX-V483 poskytují 5kanálový stereofonní zvuk.

Receivery Yamaha AV* jsou
navrženy tak, aby šetřily energii
a v režimu Network Standby
jejich spotřeba elektřiny
nepřekročila dva watty.
* RX-V483, viz výše.

Yamaha Eco-Label
Yamaha Eco-Label je
značka, která certifikuje
vysoce ekologické
produkty.

RX-V583

RX-V683

115 W na kanál

7.2

kanálový

150 W na kanál

7.2

(6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 řízený kanál)

(4 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 řízený kanál)

kanálový

80 W na kanál
(6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 řízené kanály)

90 W na kanál
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 řízené kanály)

4 vstupy 1 výstup

6 vstupů 1 výstup

•
•
•
•/•

•

•
•/•

•

•

•/•
•/•

•/•
•/•

(4 vstupy / 1 výstup)
(ze vstupu HDMI)

•
•
•
•

*

FLAC / WAV / AIFF / Apple® Lossless / DSD

(R.S.C.)

•
•/•
•
•
•

(virtuální 7.1kanálový)

(paměť USB)

(paměť USB)

—

Pokročilé grafické rozhraní

(angličtina/němčina/francouzština/španělština/
ruština/italština/japonština/čínština)

displej

(angličtina/němčina/francouzština/španělština/
ruština/italština/japonština/čínština)
(přednastavení obsahu)

(Zóna reproduktorů B)

(Zóna 2)

• snadné nastavování Wi-Fi díky sdílení v systému iOS, technologie WPS, kód PIN
• CINEMA DSP 3D pro působivě reálný prostorový zvuk
• funkce virtuálních zadních reproduktorů Virtual Surround Back Speaker pro přehrávání 7.1kanálového obsahu pomocí
5.1kanálového systému
• automatické spuštění přehrávání se zařízeními MusicCast
• dva výstupy pro subwoofer (simultánní výstupy)
• spotřeba energie v pohotovostním režimu:
0,1 W (ovládání HDMI, Standby Through, Network Standby vypnuto),
1,8 W (Network Standby zapnuto [bezdrátové])
• rozměry (Š × V × H): 435 × 161 × 327 mm, 435 × 225,5 × 327 mm (s anténou)
• hmotnost: 8,1 kg

Logo Dolby Vision

•
•
•
•
•
•/•
•/•
•
•
•
HD
•
•
•
•

(3D, 17 programů DSP)

/

•
•
•

*

FLAC / WAV / AIFF / Apple® Lossless / DSD

(3D, 17 programů DSP)

(virtuální 5.1kanálový)

Barevné OSD

(3 vstupy / 1 výstup)
(z analogového vstupu a vstupu HDMI)

—

—

(čelní vstup HDMI)

4K Ultra HD

4K Ultra HD

Pass -Through

Pass-Through / Upscaling

K dispozici v titanovém
provedení.

HDCP2.2

• inteligentní přidělování výkonového zesilovače
• funkce Zone Extra Bass pro silnější zvuk basů v jiné místnosti
• funkce Zone Volume Equaliser pro optimální vyvážení zvuku v jiné místnosti
• univerzální ovládání zón, jako je mono zóna, hlasitost nebo ovládání tónů v zóně apod., režim Párty
• vstup Phono pro přehrávání vinylových desek
• obvody Pure Direct a Low Jitter PLL
• ovládání odrazu zvuku technologií YPAO R.S.C.
• vysoce kvalitní zpracování obrazu
• konverze analogového signálu na HDMI
• tlačítka SCENE umožňující přednastavení skladeb a stanic
• spotřeba energie v pohotovostním režimu:
0,1 W (ovládání HDMI, Standby Through, Network Standby vypnuto),
1,8 W (Network Standby zapnuto [bezdrátové])
• rozměry (Š × V × H): 435 × 171 × 378 mm, 435 × 234 × 378 mm (s anténou)
K dispozici v titanovém
• hmotnost: 10 kg

Logo Dolby Vision

4K Ultra HD

4K Ultra HD

Pass -Through

Pass-Through / Upscaling

provedení.

HDCP2.2

* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.

Přehrávač disků Blu-ray

Aplikace AV
Controller

K dispozici v titanovém provedení.

disků Blu-ray
BD-S681 Psřehrávač
rozhraním Wi-Fi
• režim CD a režim Pure Direct Mode pro čistší zvuk
• kompatibilita s technologií Miracast
• vestavěné technologie Wi-Fi a Wireless Direct®
• přehrávání disků Blu-ray 3D a SACD
• upscaling na 4K umožňující vychutnat si vysoké rozlišení
• D/A převodník zvuku 192 kHz / 32 bitů

• podpora přehrávání souborů FLAC 192 kHz / 24 bitů,
ALAC a DSD 5,6 MHz
• aplikace kompatibilní se zařízením iPhone/iPad a telefony
a tablety se systémem Android™
• rozměry (Š × V × H): 435 × 86 × 257 mm
• hmotnost: 2,7 kg
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Rozsáhlé možnosti připojení

RX-V683
7kanálový 150 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 řízený kanál)
90 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 řízené kanály)

Vstupy
HDMI*1 (lze přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI1,2,3:HDCP2.2)
6
Síť (Ethernet/Wi-Fi)
1/1
USB*1
1
Anténa rádia (FM/AM)
1/1
Optický digitální vstup
2
Koaxiální digitální vstup
2
Analogový zvuk*1 (včetně konektoru mini a vstupu Phono)
5
Komponentní video (lze přiřadit vstup zvuku)
1
Kompozitní video*1
1
Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)
Reproduktor (bez subwooferu)*3 / *4
Subwoofer
Konektor sluchátek*1

1
7kanálový (9 koncovek)
2 × mono
1

Ostatní
Audio výstup zóny 2
Vzdálený vstup/výstup
+12 V / 0,1 A Trigger Out

1
1/1
1

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.
*3 Možnost přiřazení zadní L/P na dvouzesilovačový režim (čelní L/P)
nebo k zóně 2.
*4 Konektory přídavných reproduktorů lze přiřadit k zóně 2 nebo Presence.

RX-V583
7kanálový 115 W na kanál (6 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 řízený kanál)
80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09% THD, 2 řízené kanály)

Vstupy
HDMI (lze přiřadit vstup zvuku, kompatibilní s HDCP2.2)
Síť (Ethernet/Wi-Fi)
USB*1
Anténa rádia (FM/AM)
Optický digitální vstup
Koaxiální digitální vstup
Analogový audio*1 (vč. konektoru mini)
Kompozitní video (lze přiřadit vstup zvuku)
Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)
VÝSTUP MONITORU (kompozitní)
Reproduktor (bez subwooferu)*2
Subwoofer
Konektor sluchátek*1

4
1/1
1
1/1
1
2
4
3
1
1
7kanálový
2
1

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Možnost přiřazení zadní L/P k zóně Presence (L/P), nebo
na dvouzesilovačový režim (čelní L/P), nebo k ZÓNĚ B.

RX-V483
5kanálový 115 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 řízený kanál)
80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09% THD, 2 řízené kanály)

Vstupy
HDMI (lze přiřadit vstup zvuku, kompatibilní s HDCP2.2)
Síť (Ethernet/Wi-Fi)
USB*1
Anténa rádia (AM/FM)
Optický digitální vstup
Koaxiální digitální vstup
Analogový audio*1 (vč. konektoru mini)
Kompozitní video (lze přiřadit vstup zvuku)
Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)
VÝSTUP MONITORU (kompozitní)
Reproduktor*2
Subwoofer
Konektor sluchátek*1

4
1/1
1
1/1
1
2
4
3
1
1
5kanálový
1
1

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Možnost přiřazení na dvouzesilovačový režim (čelní L/P) nebo
k ZÓNĚ B.

RX-V383
5kanálový 100 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 řízený kanál)
70 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09% THD, 2 řízené kanály)

Vstupy
HDMI (lze přiřadit vstup zvuku, kompatibilní s HDCP2.2)
USB*1
Anténa rádia (FM/AM)
Optický digitální vstup
Koaxiální digitální vstup
Analogový audio*1 (vč. konektoru mini)
Kompozitní video (lze přiřadit vstup zvuku)
Výstupy
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)
VÝSTUP MONITORU (kompozitní)
Reproduktor
Subwoofer
Konektor sluchátek*1

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
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4
1
1/1
1
2
3
3
1
1
5kanálový
1
1

Sady domácího kina

Vyberte si chytrý balíček domácího kina

Síťové
funkce

YHT-4940EU
Sada domácího kina

• AV receiver HTR-4071 (černý)
• shodný s modelem RX-V483, další podrobnosti
naleznete na straně 6
• 5.1kanálová sada reproduktorů NS-P40 (černé)

Dolby Vison Logo

Kompatibilní
s Bluetooth

4K Ultra HD

4K Ultra HD

Pass -Through

Pass-Through / Upscaling

HDCP2.2

YHT-2940EU
Sada domácího kina

• AV receiver HTR-3071 (černý)
• shodný s modelem RX-V383, další podrobnosti
naleznete na straně 6
• 5.1kanálová sada reproduktorů NS-P20 (černé)
4K Ultra HD

4K Ultra HD

Pass -Through

Pass-Through / Upscaling

Dolby Vison Logo

HDCP2.2

Systém pro
začátečníky

YHT-1840
Sada domácího kina

• AV receiver HTR-2071 (černý)
• sada reproduktorů v 5,1kanálové konfiguraci* (černá)
*satelitní reproduktory sady reproduktorů v 5.1kanálové konfiguraci
NS-P40 a pasivní subwoofer

Dolby Vison Logo

4K Ultra HD

4K Ultra HD

Pass -Through

Pass-Through / Upscaling

HDCP2.2
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Adaptér pro bezdrátové streamování
WXAD-10

Obohaťte svou hudbu
díky chytrým zařízením
Jednoduše ho připojte do svého stávajícího zvukového systému
a využívejte různé streamovací služby nebo technologii Bluetooth a AirPlay.
Navíc ho můžete využít i jako součást systému MusicCast
a užívat si hudbu bez jakéhokoliv omezení.
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Jednoduché připojení
Připojení k libovolnému zvukovému zařízení

Široký výběr streamovacích služeb
Spotify, Tidal, Deezer a další

Adaptér WXAD-10 je vybavený vstupními konektory
RCA a stereo mini, takže ho lze připojit k široké řadě
zvukových zařízení. Vystačíte si s komponenty, které
momentálně máte. Využijte ho pro stereosystém na
poličce, Hi-Fi zvukové zařízení, systém domácího kina
nebo i zvukový projektor. Možnosti jsou nekonečné.

Hudba nezná hranice. Adaptér WXAD-10 je kompatibilní
s širokou řadou oblíbených streamovacích služeb, včetně
oblíbeného Spotify a stále populárnějších aplikací Tidal
a Deezer, ale také se službami Napster, Qobuz, Juke
a dalšími. Můžete si tak vychutnat oblíbené umělce
a hudební obsah z celého světa.

Kompatibilita s technologií MusicCast
Vychutnejte si zvuk ve všech místnostech
Adaptér WXAD-10 je kompatibilní s technologií MusicCast,
takže můžete přehrávat hudbu z jiné místnosti ze svého
počítače, úložného zařízení nebo zařízení s podporou
technologie MusicCast. Vychutnejte si hudbu v celém
domě – díky samostatné aplikaci, která nabízí jednoduché
ovládání, můžete jednu skladbu přehrávat současně ve
více místnostech.

WXAD-10

MusicCast
CONTROLLER

Adaptér pro bezdrátové streamování
• Aplikace MusicCast CONTROLLER
• Podporované formáty: FLAC /
WAV / AIFF 192 kHz / 24 bitů
a ALAC 96 kHz / 24 bitů.

• D/A převodníky zvuku 192 kHz / 24 bitů
• stylové provedení s matným povrchem
• rozměry (Š × V × H): 130 x
45 x 106 mm; hmotnost: 226 g

* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.
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• Funkce AirPlay funguje se zařízeními iPhone, iPad a iPod touch se systémem iOS 4.3.3 nebo novějším a počítači Mac a PC se softwarem iTunes 10.2.2 nebo novějším. Podporuje systém iOS 7 nebo novější pro instalaci pomocí funkce Wireless
Accessory Configuration. Označení „Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ znamenají, že elektronické příslušenství bylo navrženo pro připojení k zařízením iPod, iPhone a iPad a výrobcem bylo certifikováno, že zařízení splňuje
provozní nároky společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Upozorňujeme, že používání tohoto příslušenství se zařízeními iPod, iPhone nebo
iPad může ovlivnit výkon bezdrátové sítě. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích. • Android je ochranná známka společnosti Google Inc. • Logotyp
a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a společnost Yamaha Corporation je používá na základě licence. Další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. • Logo Wi-Fi CERTIFIED
je certifikační označení asociace Wi-Fi Alliance. Identifikační známka Wi-Fi Protected Setup je známka asociace Wi-Fi Alliance. „Wi-Fi“, „Wi-Fi Protected Setup“, „Wi-Fi Direct“ a „Miracast“ jsou známky nebo registrované ochranné známky asociace
Wi-Fi Alliance. • Spotify a logo Spotify jsou registrované ochranné známky společnosti Spotify Group. • Napster a logo Napster jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Rhapsody International. • JUKE a logo JUKE jsou
registrované ochranné známky společnosti Media-Saturn-Holding GmbH. • TIDAL a logo TIDAL jsou registrované ochranné známky společnosti Aspiro AB v Evropské unii a dalších zemích. • Deezer a logo Deezer jsou mezinárodní ochranné známky
společnosti Deezer S.A. zaregistrované ve Francii a dalších zemích. • DLNA™ a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky nebo registrované známky organizace Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je
přísně zakázáno. • Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • Patenty DTS najdete na webových stránkách http://patents.dts.com. DTS vyrobeno na základě licence společnosti
DTS, Inc., symbol, DTS ve spojení se symbolem, DTS:X a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena. • Burr-Brown
je ochranná známka společnosti Texas Instruments Incorporated. • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
• Blu‑ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ a příslušná loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association. • „x.v.Colour“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation. • Java je registrovaná ochranná
známka společnosti Oracle a/nebo jejích sesterských firem. • „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation. •

je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.

• Picasa a logo Picasa jsou ochranné známky společnosti Google. Inc. • Další názvy společností a produktů mohou být ochranné známky společnosti Yamaha Corporation a příslušných vlastníků. • Obrázky displejů jsou simulované.
• Barvy a povrchy zobrazené v tomto katalogu se od skutečných produktů mohou lišit. • Dostupnost produktů, barvy a specifikace se liší v závislosti na oblasti. • Design a specifikace produktu mohou být změněny bez upozornění.

http://www.yamaha-hifi.cz

Další informace získáte na naší webové stránce na adrese

Yamaha Hi-Fi ČR
Pro více informací o produktu prosím kontaktujte tyto pobočky:
Yamaha Music Europe GmbH

K+B Progres a.s.

Siemensstr. 22 - 34
25462 Rellingen
Germany
Tel: +49 (0) 4101 3030

U Expertu 91
250 69 Klíčany
Tel.: +420 272 122 111
yamaha@kbexpert.cz

http://cz.yamaha.com

www.yamaha-hifi.cz
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