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YAMAHA R-N803D SREBRNA
+ FYNE AUDIO F500 CIEMNY
DĄB
Cena

6 099,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

YAMAHA

Negocjuj cenę

Opis produktu
ZESTAW amplituner stereo YAMAHA R-N803D SREBRNY + FYNE AUDIO F500 CIEMNY DĄB
Yamaha MusicCast R-N803D to bardzo zaawansowany amplituner sieciowy, zapewniający doskonałą jakość dźwięku. Aby
zagwarantować piękne brzmienie, projektanci sięgnęli po zaawansowane komponenty i układy elektroniczne, które są
dziedzictwem legendarnej koncepcji hi-fi Yamahy, zwanej ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology). Dalsze
korzyści przynosi technologia YPAO, która dotychczas spotykana była głównie w amplitunerach kina domowego, a teraz
debiutuje w klasie urządzeń hi-fi. Umożliwia ona automatyczne zoptymalizowanie parametrów pracy systemu audio pod kątem
akustyki pomieszczenia. Ponadto model ten kompatybilny jest z autorskim systemem sieciowym MusicCast i zapewnia
najlepsze osiągi pod względem funkcjonalności. MusicCast R-N803D zapewnia dostęp do serwisów muzycznych i radia
internetowego, a także obsługuje łączność bezprzewodową Bluetooth, AirPlay i Wi-Fi. Z myślą o miłośnikach analogowego
dźwięku projektanci wyposażyli MusicCast R-N803D w wejście Phono. Z kolei fanów radia ucieszy obecność tunera cyfrowego
DAB+.

Kompatybilność z popularnymi serwisami muzycznymi, wliczając Spotify, Tidal i Deezer

MusicCast R-N803D zapewnia dostęp do serwisów muzycznych, zarówno tych popularnych, jak np. Spotify, jak i tych coraz
chętniej wykorzystywanych, m.in. Tidal i Deezer. Pozwala to cieszyć się niemal nieograniczonym dostępem do bibliotek
muzycznych liczących miliony utworów z całego świata.

Dostęp do wszystkich współczesnych źródeł muzyki

Serwisy muzyczne i radio internetowe to tylko część źródeł, z których może korzystać użytkownik tego modelu. MusicCast RN803D wyposażony jest w liczne złącza, dzięki czemu umożliwia podłączenie m.in. odtwarzacza CD lub komputera. Wygodę
użytkowania zwiększa łączność bezprzewodowa Bluetooth, AirPlay i Wi-Fi, co pozwala przesyłać muzykę wprost ze smartfona
lub tabletu, a także odtwarzać nagrania udostępnione w domowej sieci bezprzewodowej.

Cyfrowe wejście audio do podłączenia telewizora lub odtwarzacza Blu-ray

Yamaha MusicCast R-N803D to nie tylko piękne brzmienie muzyki. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe wejścia audio –
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optyczne i współosiowe – które umożliwiają podłączenie telewizora (optyczne) i odtwarzacza Blu-ray (współosiowe). Dzięki
temu sygnał dźwiękowy cały czas pozostaje w cyfrowej postaci , zapewniając czyste i dynamiczne brzmienie w przypadku
każdego źródła rozrywki, od sportu i innych programów, aż do filmów i koncertów.

Tuner DAB/DAB+ zapewniający dostęp do cyfrowych audycji radiowych

Wymagający użytkownicy oczekują także czystego brzmienia audycji radiowych, gwarantowanego przez radio cyfrowe DAB+
(Digital Audio Broadcasting). Amplituner Yamahy wyposażony jest w tuner DAB+, dzięki czemu nie tylko zapewnia wysoką
jakość dźwięku, lecz także pozwala korzystać z takich udogodnień, jak automatyczne strojenie stacji z dostępnej listy oraz
wyświetlanie dodatkowych informacji, np. nazwę rozgłośni.

Wejście Phono umożliwiające podłączenie gramofonu

MusicCast R-N803D jest idealną propozycją dla miłośników analogowego brzmienia. Amplituner wyposażony jest w wejście
Phono, umożliwiające podłączenie gramofonu. Dzięki temu użytkownicy urządzenia będą mogli w pełni cieszyć się całą swoją
winylową kolekcją.

Obsługa dźwięku high-res

Najnowszy amplituner Yamahy kompatybilny jest także ze źródłami dźwięku wysokiej rozdzielczości. Urządzenie obsługuje
natywny format DSD 2,8/5,6 MHz oraz pliki AIFF/WAV/FLAC 192 kHz/24 bity i Apple Lossless 96 kHz/24 bity. W uzyskaniu
wysokiej jakości dźwięku pomaga zaawansowany moduł DAC ESS SABRE 9006AS 192 kHz/24 bity. Układ ten gwarantuje
doskonały stosunek sygnału do szumu i w połączeniu z modułem sieciowym Yamahy umożliwia perfekcyjne odwzorowanie
wszelkich detali dźwięku zapisanych w formatach high-res.

Specyfikacja:
Moc wyjściowa: 2 x 145 W
Zakresy radiowe: DAB, FM, Radio internetowe
Wejścia analogowe: RCA
Wejścia cyfrowe: Coaxial, Optyczne, USB
Wejście gramofonowe: Tak
Wyjścia: RCA
Wyjście słuchawkowe: Tak
Certyfikat DLNA: Tak
Radio internetowe: Tak
Bezprzewodowy streaming: AirPlay, Wi-Fi Direct, Bluetooth
Serwisy strumieniujące: Deezer, Napster,Pandora,qobuz,Spotify,Tidal
Tryb GAPLESS (bez pauz): Tak
Sterowanie aplikacją: Tak
WiFi: Tak
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Odtwarzane formaty plików: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, WAV 192/24
Bluetooth: Tak
Tryb Pure Direct: Tak
Korekcja tonów: Tak
Głośniki A/B: Tak
Pilot: Tak
Wymiary (S x W x G): 435mm x 151mm x 392mm
Waga: 11 kg

Kolumny podstawkowe FYNE AUDIO F500
Specyfikacja:
Konstrukcja: 2-drożna bass reflex
Przetworniki: nisko-średniotonowy 1 x 150 mm; wysokotonowy 1 x 25 mm
Moc ciągła RMS 60 W
Impedancja: 8 Ohm
Pasmo przenoszenia: 45 – 34.000 Hz
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30-120 W
Sprawność : 89 dB
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 200 x 325 x 320 mm
Waga: 7,3 kg/sztuka
Wykończenie: czarny dąb, ciemny dąb
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