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Actieve luidspreker / Digital Sound Projectors 

I  N  H  O U  D

Muziek heeft het vermogen ons te ontroeren en ons emotioneel te raken. 

We houden ervan, we kunnen niet zonder, we zijn er dol op. De energie ervan kan technologie 

bevorderen en onze levens verrijken. In de meer dan 125 jaar van ons bestaan, heeft Yamaha 

gestage vooruitgang geboekt, gevoed door ons niet-aflatend enthousiasme voor muziek. 

Wij verkennen voortdurend de mogelijkheden van geluid, streven er altijd naar je een rijkere 

muzikale ervaring te bieden. 



Front Surround System
s

Front
Surrroouunndd

SSyyyystem
s

4

Regel al je muziek en toestellen met een intuïtieve en 

gemakkelijk te gebruiken app. Met allerlei handige functies 

kun je de app aanpassen aan je lifestyle, met behulp van 

speciale beelden en lay-outs. Of kamers koppelen en 

tegelijkertijd van dezelfde muziek genieten. Je hebt 

een eindeloos aanbod van muziek en amusement 

in de palm van je hand.

Soundstage

Digital Sound Projector

Soundbar
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Je muziek 
overal

Interieur-audio (Restio)

AV-receiver (Aventage)

Streaming-versterker / 
Voorversterker

Actieve Hi-Fi-luidspreker

Hi-Fi-receiver

Micro Component-systeem
(PianoCraft)

Micro Component-systeem
(GrandPianoCraft)

Streaming-luidspreker
Slanke AV-receiver

AV-receiver

MusicCast-pakket

- Front Surround-systeem YAS-306
- Wireless Streaming-luidspreker WX-010
- Geïntegreerd audiosysteem ISX-18D

- Digital Sound Projector YSP-1600
- Wireless Music-luidspreker WX-030
- Geïntegreerd audiosysteem ISX-80

Met een pakket voor 3 ruimtes kun je 
volledig genieten van de wereld 
van MusicCast.

Wit ZwartZwart Wit

Een eenvoudige MusicCast-installatie 
voor ontspannen luisteren.



CD

TV Programme

Blu-ray YAS-306

MusicCast
App
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YAS-306 
Front Surround-systeem

Zilver Zwart

Luister naar van alles, overal

MusicCast zendt met behulp van een high-
performance draadloos netwerk muziek en audio 
door je gehele huis. Het systeem kan digitale 
muziek-content streamen vanaf je smartphone, 
PC of NAS naar andere MusicCast-apparaten 
in je huis. Het kan ook muziek delen vanaf externe 
apparaten zoals een TV-toestel en een BD-speler 
die op de YAS-306 zijn aangesloten.

MusicCast transformeert 



Ingebouwde subwoofer

Clear Voice
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Een elegante en discrete stijl die integreert in iedere ruimte, 

gecombineerd met geavanceerde technologie en surround 

sound die je de beste muziek- en videobeleving geeft.

je huiskamer

AV-materiaal van streaming-
diensten en muziek-apps

MusicCast kan overweg met allerlei 
streaming-diensten, waaronder Spotify, 
Napster en JUKE. Luister naar muziek 
van over de gehele wereld. Geschikt 
voor Bluetooth®, dus je kunt luisteren 
naar alles wat al op je smartphone staat.

Ruimtelijk geluid waar 
je maar bent

De YAS-306 omvat twee krachtige 
subwoofer-units plus een unieke 
basreflex-poort voor heldere en 
nauwkeurige weergave van lage tonen. 
Het systeem heeft ook twee middelgrote 
woofer-units en twee tweeter-units die een 
gebalanceerd middenbereik en heldere 
hoge tonen leveren. De YAS-306 is 
gemakkelijk overal te plaatsen: horizontaal 
of verticaal, of aan de wand gemonteerd.

De optimale sound met alle 
typen bronnen 

Yamaha's unieke technologie maakt 
luisteren naar alles een genoegen. 
Clear Voice maakt een dialoog 
op TV gemakkelijker te verstaan. 
AIR SURROUND XTREME reproduceert 
7.1-kanaals Surround Sound. 
Compressed Music Enhancer* maakt dat 
het geluid van gecomprimeerde audio 
rijker en gelijkmatiger klinkt. Al deze 
functies garanderen het beste geluid 
uit welke bron dan ook.   

* Uitsluitend over Bluetooth

Disklavier ENSPIRE

> Zie voor volledige specificaties pagina 40

Woofer

Iedere Muziek-APP/ Alle
Streaming-diensten

Video Hosting Service

Tweeter



2-weg, 
2-luidspreker-

systeem

2-weg, 
4-luidspreker-

systeem
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(alleen ISX-18D)

ISX-18D 
Geïntegreerd audiosysteem

Wit

ISX-80 
Geïntegreerd audiosysteem

ZwartZwart   Paars 

Een stijlvol uiterlijk dat in 
harmonie is met je interieur

De Restio-serie biedt een stijlvol ontwerp 
voor het genieten van muziek. Het frame 
is gemaakt van hoogwaardig aluminium 
en de voorste grille is een metalen rooster. 
Er is ook een klok met een wekfunctie en 
de units integreren mooi bij je interieur. 
Restio zal je dagelijks leven verfraaien.

Wit
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Uitstekende geluidskwaliteit 
uit een slank toestel

De ISX-18D omvat een woofer met 
een basreflex-poort en een tweeter, en 
de ISX-80 is een high-spec versie met 
twee woofers en twee onafhankelijke 
tweeters. Verder ondersteunen beide 
modellen weergave van audiobronnen 
in hoge resolutie.

5 cm Woofer

Basreflex-poort
2,5 cm Tweeter

ISX-18DISX-18D ISX-80

Vormgegeven als de lijst van een foto of een kunstwerk. 

Past bij je leven en stijl

MusicCast past bij je muziek

Fraaie plaatsing waar je 
maar wilt

De ISX-18D is een vierkant van 19,5 cm 
en de ISX-80 is een vierkant van 
30,2 cm — door deze compacte, slanke 
afmetingen kun je ze gemakkelijk op 
een plank zetten, als een fotolijst of een 
kunstwerk. Je kunt ze ook heel mooi 
plaatsen door ze aan de wand te hangen.

AV-materiaal van streaming-
diensten en muziek-apps

MusicCast kan overweg met allerlei 
streaming-diensten, waaronder Spotify, 
Napster en JUKE. Luister naar muziek 
van over de gehele wereld. Geschikt 
voor Bluetooth, dus je kunt luisteren 
naar alles wat al op je smartphone staat.

Iedere Muziek-APP/ Alle
Streaming-diensten

Video Hosting Service
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Wit

WX-010  

Wireless Streaming-luidspreker

Zwart

Zwart

WX-030  
Wireless Streaming-luidspreker

Uitgangsvermogen

25 W

Uitgangsvermogen

30 W

Iedere Muziek-APP/ Alle
Streaming-diensten

Video Hosting Service

Wit

MusicCast brengt de opwinding van 
Het comfort van je favoriete muziek en de opwinding van een nieuwe song.

Creëert een uitgebreide wereld van geluid met opmerkelijke prestaties.

AV-materiaal van streaming-
diensten en muziek-apps

MusicCast kan overweg met allerlei 
streaming-diensten, waaronder Spotify, 
Napster en JUKE. Luister naar muziek 
van over de gehele wereld. Geschikt 
voor Bluetooth, dus je kunt luisteren 
naar alles wat al op je smartphone staat.
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WX-030  

Aan de wand te monteren

11> Zie voor volledige specificaties pagina 44

muziek

Stevig geluid uit een compact 
toestel

De WX-010 en de WX-030 leveren met 
behulp van een passieve stralertechnologie 
een steviger 
en dynamischer 
geluid dan je 
zou verwachten 
van dergelĳ ke 
kleine 
toestellen.

Geniet van muziek in stereo 
met twee units

Twee units kunnen worden gekoppeld 
als luidspreker voor het linker en het 
rechterkanaal, zodat stereogeluid 
ontstaat en je van een breder 
luistergebied kunt genieten. Het 
koppelen gebeurt via de MusicCast-
app en vraagt maar enkele seconden.

MusicCast-app voor 
gemakkelijke installatie 
en intuïtieve regeling

Het mooi ontworpen scherm ondersteunt 
de eenvoudige, gemakkelijk te bedienen 
MusicCast-app. Naar je muziek 
luisteren van iedere bron is nog nooit 
zo gemakkelijk geweest. 
Alle instellingen worden 
volledig afgehandeld 
in de app, dus je kunt 
direct aan de slag met 
je favoriete 
muziek of een 
nieuwe passie 
ontdekken.

9 cm 
Woofer

Passieve 
Straler

2,5 cm 
Tweeter

WX-010
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Waarachtige sound en styling die de aanwezigheid 

Ervaar muzikaliteit 

MusicCast levert 

MCR-N870/MCR-N870D 
Micro Component-systeem

MusicCast
App

Radio

CD

Streaming services

Stream alle muziekbronnen, 
ook cd en radio

Met MusicCast kun je luisteren naar 
muziekbronnen van je smartphone of van 
andere bronnen in je huis, met alleen een 
app. Deze modellen kunnen muziek van 
cd, radio, streaming-diensten, DAB (alleen 
het DAB-model) naar andere MusicCast-
toestellen sturen.

MCR-N870/MCR-N870D 
Micro Component-systeem

Zwart

Zwart

MCR-N670/MCR-N670D 
Micro Component-systeem

(Behalve MCR-N870 / 
MCR-N670)

(Behalve MCR-N470D / 
MCR-N570D)

Zilver

MCR-N570D
Micro Component-systeem

ZwartZilver

Zilver Zilver

MCR-N470D
Micro Component-systeem

Zwart
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van een fraai gebouwd muziekinstrument uitstraalt.

zoals nooit tevoren.

ware muzikaliteit

MCR-N470D 
Micro Component-systeem

> Zie voor volledige specificaties pagina 36

Mooie glanzende luidsprekers 
in pianolak-afwerking

Deze modellen (behalve de MCR-N470D) 
hebben luidsprekers in fraaie pianolak-
afwerking. De MCR-N870 en de 
MCR-N870D ondergaan hetzelfde 
coating-proces als de mooiste vleugels 
van Yamaha, en dat geeft ze een diepe, 
glanzende zwarte kleur. Deze stralende 
afwerking zal zeker het decor van uw 
luisterruimte verfraaien.

Zeer efficiënte digitale versterker 
met hoogwaardige onderdelen

Deze modellen geven door middel van 
een zeer efficiënte digitale versterker 
een heldere geluidskwaliteit met 
geringe vervorming. Alle hoogwaardige 
onderdelen, zoals condensatoren en 
filters, worden geselecteerd na een 
uitgebreide afstemming van het geluid. 
Je zult van alle bronnen kunnen profiteren 
en met meer helderheid kunnen luisteren 
naar een ware muzikale uitvoering.

De laatste nieuwe high-
resolution geluidsformaten 
worden ondersteund.

De serie GRANDPIANOCRAFT en de 
serie PIANOCRAFT zijn geschikt voor 
allerlei hoge resolutie audioformaten. 
Verder hebben de MCR-N870 en de 
MCR-N870D een USB DAC-functie, 
waardoor ze het DSD-formaat kunnen 
weergeven.

*Alleen MCR-N870/MCR-N870D
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Stijl en geluidskwaliteit, ware prestaties en passie voor muziek.

Netwerk-audio en traditionele Hi-Fi samen aan het werk.

MusicCast is geluid in hoge resolutie

R-N402D 
Netwerk-receiver

R-N602 
Netwerk-receiver

Zwart Zwart

De laatste nieuwe hoge 
resolutie geluidsformaten

De R-N402D / R-N602 ondersteunt DSD 
5,6 MHz, AIFF en een groot aantal andere 
van de laatste nieuwe hoge resolutie 
formaten. Je zult genieten van de rijke 
dynamische sound die alleen hoge resolutie 
bronnen kunnen leveren, in een geluidsbeeld 
dat lijkt op dat van een concertzaal.

(alleen R-N402D)

ZilverZilver
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High-performance 
24-bit D/A-converter

Yamaha garandeert hoogwaardige 
netwerk-audio door BurrBrown 
192 kHz/24-bit DAC's in deze receivers 
te gebruiken, en deze DAC's hebben 
een gevestigde reputatie voor kwaliteit. 
Het interne ontwerp maakt gebruik van 
eenvoudige transmissie van het directe 
signaal, waardoor een hoge scheiding en 
eliminering van ruis en vervorming ontstaat, 
die een zuivere geluidsweergave oplevert.

Ingangen voor digitale audio

De R-N402D / R-N602 hebben digitale 
ingangen (optisch en coaxiaal), die 
klaar zijn voor gebruik met uw moderne 
bronnen. Traditioneel zou de optische 
aansluiting worden gebruikt met je 
tv-toestel en zou de coax-aansluiting 
bedoeld zijn voor een Blu-ray-speler. 
De digitale audio wordt dan verbeterd 
met de high-end DAC in de Yamaha-
receiver en dat geeft een dynamischer 
en muzikaler sound.

Pure Direct Mode voor grotere 
zuiverheid van het geluid 
(alleen R-N602)
Wanneer je de Pure Direct-schakelaar 
omzet, wordt het audiosignaal om de re-
gelcircuits voor hoge en lage tonen, balans 
en de back-bufferversterker geleid. Hier-
door verbetert de geluidskwaliteit terwĳ l 
de volledige uitgangscapaciteit behouden 
blĳ ft. Het verkorten van 
het signaalpad verbetert 
de geluidszuiverheid en 
daardoor kunnen delicate 
muzikale schakeringen 
worden weergegeven.

Brede ondersteuning van 
streaming-diensten

> Zie voor volledige specificaties pagina 32
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YSP-2700   
Digita l Sound Projector

YSP-1600   
Digita l Sound Projector

Zilver

Zilver

Sensationele 7.1-kanaals* 
surround-sound 

Yamaha Digital Sound Projectors leveren 
werkelijke (geen virtuele) surround-sound door 
middel van 16 (YSP-1600: acht) samengestelde 
luidsprekers van hoge geluidskwaliteit, die stralen 
geluid produceren en vervolgens via geavanceerde 
verwerking de richting ervan regelen. De stralen 
weerkaatsen van de wanden waardoor zij de 
luisterpositie uit verschillende 
richtingen bereiken.
* YSP-1600 geeft 
5.1-kanaals 
surround-
sound

Zwart

Zwart

Superieure surround-sound een verfijnd uiterlijk.

Deze hoogwaardige soundbar brengt u AV-amusement 

MusicCast geeft ware 
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Luister naar van alles, overal

MusicCast zendt met behulp van een high-
performance draadloos netwerk muziek 
en audio door je gehele huis. Het systeem 
kan digitale muziek-content streamen vanaf 
je smartphone, PC of NAS naar andere 
MusicCast-apparaten in je huis. 
Het kan ook muziek delen vanaf externe 
apparaten zoals een tv-toestel en een 
BD-speler, die op de YSP-2700 of de 
YSP-1600 zijn aangesloten.

CD

TV Programme

Blu-ray

MusicCast
App

> Zie voor volledige specificaties pagina 42

IntelliBeam™ kalibreert automatisch 
het geluid voor je (alleen YSP-2700)

De akoestische eigenschappen van het 
vertrek, zoals afmeting, vorm en materiaal 
van de wanden worden gemeten door 
een speciale microfoon. Op basis van 
deze gegevens worden alle parameters 
automatisch optimaal ingesteld, afhankelijk 
van de luisterpositie. Met deze technologie 
kun je genieten van een ideale, professioneel 
gekalibreerde luisteromgeving.

Iedere Muziek-APP/ 
Alle Streaming-diensten

Video Hosting Service

op een hoger niveau.

surround-sound vrij baan

Content van streaming-
diensten en muziek-apps

MusicCast kan overweg met allerlei 
streaming-diensten, waaronder Spotify, 
Napster en JUKE. Luister naar muziek 
van over de gehele wereld. Geschikt 
voor Bluetooth, dus je kunt luisteren 
naar alles wat al op je smartphone staat.
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Kleiner, maar slimmer

Deze componenten zijn voorzien 
van audio-technologie die uniek 
is van Yamaha, altijd op zoek 
naar akoestische zuiverheid en 
hoogwaardige bouwkwaliteit. Binnen 
in de units vind je hoogwaardige 
componenten, het nieuwste in 
digitale processing-technologie en 
de nieuwste ESS9006AS SABRE 
DAC™ — klaar wanneer jij er klaar 
voor bent.

Kwaliteit met stijl 

Het eenvoudig en stijlvolle ontwerp 
harmonieert fraai met andere 
audio-componenten. Door de 
compacte afmetingen is iedere 
locatie geschikt, op zichzelf of met 
andere audio-componenten. 

WXC-50 WXA-50

> Zie voor volledige specificaties pagina 36

Het beste geluid, altijd

Yamaha biedt ongeëvenaarde 
geluids- en bouwkwaliteit in de 
WXC-50 en de WXA-50. voor een 
betere beleving van al je audio en 
muziek. Luister naar alles in zeer 
goede kwaliteit, in ongeacht welke 
luisteromgeving en ongeacht de 
oorspronkelijke kwaliteit en het 
soort luidsprekers dat je gebruikt.

Volume-adaptive

EQ

Direct ModeAdvanced 
Bass Extension

Gebruik apparatuur die je al 
hebt, met MusicCast

Met de draadloze voorversterker 
WXC-50 kun je genieten van alle 
eigenschappen en functies van 
MusicCast, met een systeem dat je al 
in huis hebt. Als je luidsprekers hebt 
waar je erg aan bent gehecht, kun je 
met de draadloze versterker WXA-50 
gemakkelijk luisteren naar alle muziek 
die je maar kunt wensen.

WXC-50

WXA-50

Je versterker

Je luidspreker
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WXA-50WXC-50

Disklavier is niet alleen een echte
akoestische piano maar ook een
pianola, die automatisch kan 
spelen. En bovendien kun je, 
door MusicCast-toestellen toe te
voegen, begeleiding weergeven
in een hoge geluidskwaliteit en 
muziek van Disklavier streamen 
naar andere vertrekken.  Treed 
op, speel op een echte piano en 
stream je muziek.
Yamaha maakt van
je huis een echte
concertzaal.

Zuiver pianogeluid weergeven en streamen. En maak je hele huis tot concertzaal.

Hoofdvertrek

Piano-sound
&

begeleidende 
muziek

Vertrek 1

Vertrek 2

Disklavier ENSPIRENS-F901 WXC-50 / WXA-50   Scan de code voor 
meer informatie

Gebruik de audio-apparatuur die je al hebt, met MusicCast.

Eenvoudig aan te sluiten en af te regelen, beleef een oneindig 

uitbreidende muzikale wereld.

MusicCast geeft je muziek de ruimte

WXA-50  
Wireless Streaming Versterker

WXC-50  
Wireless Streaming Voorversterker
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Sluit aan wat u maar wilt en deel

Yamaha's laatste nieuwe AVENTAGE- en RX-V 81*-modellen 
introduceren een enorm assortiment aansluitingen en mogelijkheden, 
zoals een draaitafel en diverse streaming-diensten, in uw MusicCast-
wereld. Wanneer je een van deze modellen aan je systeem 
toevoegt, betekent dat dat je kunt genieten van uitgebreide 
aansluitmogelijkheden die je met enkele tikjes op een smart 
device over je hele huis kunt delen. Dit is de beste manier om 
van MusicCast te genieten. Je kunt overal en altijd van je muziek 
genieten, wanneer je daar maar zin in hebt.

Een media-centre voor alle muziekbronnen en de aanvoer voor al uw 
audio, voor maximaal genieten van MusicCast.

Stream muziek door je hele huis heen

Als je AV-receiver extra zones heeft, kunnen 
deze aan MusicCast worden toegevoegd en 
worden afgeregeld, net als je AV-receiver! 
Breid het naar wens uit over je huis, zonder 
dat je compromissen hoeft te sluiten over 
de manier waarop.

Vinyl Records CD Blu-ray USB TV Programme

Audio-ondersteuning in hoge resolutie  

Stream met de serie RX-V81 hoge-
resolutie audio-bestanden over je 
netwerk. Er is ondersteuning voor 
DSD, WAV, FLAC, AIFF en ALAC, dus 
je kunt genieten van muziek in zeer 
goede kwaliteit met je hoogwaardige 
AV-receiver.
* Alle MusicCast-producten ondersteunen WAV/AIFF/FLAC 192 kHz, 24-bit en Apple Lossless 

96 kHz. Bepaalde modellen ondersteunen ook DSD 5,6 MHz. 

* RX-V681 hierboven

De Grootme
MusicCast-amusement en 
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Yamaha's geavanceerde, exclusieve AV-technologie tilt film- 
en muziekamusement naar het hoogste niveau.

Kennismaking met een nieuw CINEMA DSP-programma

CINEMA DSP brengt verbazingwekkend realistisch geluid van films 
en muziek, en geeft je het gevoel dat je werkelijk meespeelt of erbij 
bent. En nu introduceert de RX-A3060 een 
nieuw programma, dat Enhanced heet en 
ontworpen is voor 3D object-gebaseerde 
audiobronnen. Je hoort een filmgeluid met 
dynamische beweging en een volledige 
ruimtelijke expressie.

Automatische akoestische kalibratie 
op professioneel niveau

YPAO™-technologie analyseert je systeem en de 
akoestiek van je luisterruimte en past vervolgens 
nauwkeurig diverse audio-parameters aan zodat 
het beste geluid voor jou wordt gecreëerd.

Ondersteunt Dolby Atmos® en DTS:X®

Al Yamaha's zeven- en negen-kanaals AV-receivers en de 
CX-A5100 ondersteunen de allernieuwste 3D surround-sound 
geluidsformaten Dolby Atmos en DTS:X. Geniet 
gewoon thuis van de laatste nieuwe 
films met een realistisch surround-
gevoel en beweging. Verder zijn 
de RX-A3060 en de CX-A5100 
geschikt voor Dolby Atmos en 
DTS:X, in combinatie met CINEMA 
DSP HD3. Je zult surround-sound 
totaler en grenzeloos beleven.

ester van
superieure surround-sound
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* alleen RX-A3060 / A2060 / A1060. Serie RX-A860 / A660, RX-AS710D, RX-S601 / S601D en RX-Vx81 hebben 17 programma's. 
** alleen RX-A3060. *** RX-A1060 / A860 / A660, RX-AS710D, RX-V681 / V581: 7kan Stereo. RX-V481 / V481D / V381 / S601 / S601D: 5kan Stereo.

Sport

Recital/Opera*

Actiespel

Rollenspel

Muziekvideo

Standaard

Spektakel

Sci-Fi

Avontuur

Drama

Film in mono Enhanced**

Zaal in München

Zaal in Wenen

Zaal in Amsterdam*

Kamer

Kerk in Freiburg*

Kerk in Royaumont*

Village Vanguard*

De Bottom Line

Cellar Club

Het Roxy Theatre

Warehouse Loft*

9kan Stereo***

d*

24 DSP Surround-programma's

Film Muziek

iPod® / iPhone® / iPad® geschikt

RX-A3060 RX-A2060

Eindversterker

230 W per kanaal
(4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

150 W per kanaal
(8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

220 W per kanaal
(4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

140 W per kanaal
(8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

H
D

M
I 

Fu
nc

ti
es

HDMI® 8 in 2 uit 8 in 2 uit

HDCP2.2

4K Ultra HD-doorvoer en -upscaling

BT.2020 / HDR (High Dynamic Range) / 4K-signaal • / • / • • / • / •

A
ud

io
Fu

nc
ti

es Anti-resonantie constructie Dubbele bodem / H-vormig dwarsbalkframe / Stijf bodemframe H-vormig dwarsbalkframe / Stijf bodemframe

DAC ESS ES9016 x 1 ESS SABRE9006 x 2

High-resolution Music Enhancer

N
et

w
er

kf
un

ct
ie

s

Wi-Fi Netwerk Ingebouwd

Wireless Direct

Bluetooth

App (AV-CONTROLLER/AV-INSTALLATIEGIDS) • / • • / •
AirPlay® / Internet-radio • / • • / •
Streaming-dienst

Hi-Res-audioformaat FLAC / WAV / AIFF / Apple Lossless / DSD directe weergave FLAC / WAV / AIFF / Apple Lossless / DSD directe weergave

G
el

ui
d

sv
el

d
-

fu
nc

ti
es

CINEMA DSP CINEMA DSP HD3 (24 DSP-programma's) CINEMA DSP 3D (23 DSP-programma's)

YPAO Auto Setup

YPAO Volume

Virtual Presence/Surround-achterluidspreker • / • • / •

G
eb

ru
ik

sg
em

ak

Digitale USB-aansluiting

Phono

On-screen display in meerdere talen

SCENE

Originele videoverwerking van Yamaha

Zoneregeling

HDMI Zone Switching

Step-upfuncties en Algemene informatie
Alle functies op de lagere modellen komen ook voor op de 
hogere modellen.

• Nieuw CINEMA DSP-programma: Enhanced 
• Dolby Atmos en DTS:X weergave met CINEMA DSP HD3

• Uitbreidbaar tot 11.2-kanaals
• Vergulde luidsprekerterminals
• Zwaar uitgevoerde poten die het chassis meer stabiliteit geven
• Extra grote blokcondensatoren
•  Stand-by Stroomverbruik:

0,1 W (HDMI-regeling, Standby Through, Netwerk Stand-by Uit),
2,1 W (Netwerk Stand-by aan [Draadloos] )

•  Afmetingen (B x H x D): 
435 x 192 x 474 mm, 435 x 247 x 474 mm (met antenne omhoog)

• Gewicht: 19,6 kg

• Zone Extra Bass voor krachtiger lage tonen 
in een ander vertrek (Zone 2 en 3)

• Zone Volume Equaliser voor optimale geluidsbalans 
in een ander vertrek (Zone 2 en 3)

• Zone GGI (song/station-selectie, weergave ontwerp van album-cover, enz.)
• Hoogspannings-vermogenstransformator
• High-resolution Music Enhancer
•  Stand-by Stroomverbruik:

0,1 W (HDMI-regeling, Standby Through, Netwerk Stand-by Uit),
2,1 W (Netwerk Stand-by aan [Draadloos] )

•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 192 x 474 mm, 
435 x 247 x 474 mm (met antenne omhoog)

• Gewicht: 17 kg

9.2-
kan.

9.2-
kan.

(HDMI-ingang Voor)
(toewijsbaar voor zone)  

(HDMI-ingang Voor)
(toewijsbaar voor zone)  

• (7 in/2 uit) • (7 in/2 uit)

(Doorvoer en upscaling) (Doorvoer en upscaling)

 (4K / 60p 4:4:4)  (4K / 60p 4:4:4)

• •

• •

* *

• (3D, EQ-berekening met 64-bit-precisie / 
Luidsprekerhoek / R.S.C. met Multi-point-meting) • (3D / Luidsprekerhoek / 

R.S.C. met Multi-point-meting)

• •
• (USB-geheugen) • (USB-geheugen)

• •
• (Engels / Duits /Frans / Spaans / Russisch / 

Italiaans / Japans / Chinees) • (Engels / Duits /Frans / Spaans / Russisch / 
Italiaans / Japans / Chinees)

• (SCENE PLUS ) • (SCENE PLUS )

• ( Aan te passen ) • ( Aan te passen )

• (Zone 2/3/4) • (Zone 2/3/4)

• (Geavanceerd) • (Geavanceerd)

•
•
•
•

Geavanceerde GGI 
HD 
Display

•
•
•
•

Geavanceerde GGI 
HD 
Display

Titanium afwerking leverbaar. Titanium afwerking leverbaar.

HDCP2.2

Geschikt voor alle modellen

HDCP2.2

Vergelijking AVENTAGE-serie
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APP AV-
Controller

Titanium afwerking leverbaar. 

BD-A1060
Universele Wi-Fi Blu-ray Disc-speler

• Zware en stabiele constructie
• Zeer zuivere voeding
• XLR-aansluitingen en gebalanceerde transmissie 
• CD Mode en Pure Direct Mode voor 

grotere zuiverheid van het geluid 
• HDMI-aansluitingen met 4K-upscaling
• Geschikt voor Miracast™ en ingebouwde Wi-Fi 

• Functies voor het afspelen van Blu-ray 3D™ Disc
• 192 kHz/32-bit audio-DAC
• Audio in hoge resolutie 192 kHz/24-bit, geschikt 

voor weergave van FLAC-, ALAC-bestand
• Installatiewizard maakt installatie gemakkelijk
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 86 x 262 mm
• Gewicht: 3,8 kg

AVENTAGE Blu-ray Disc™-speler

* Beschikbaarheid van de streaming-dienst is afhankelĳ k van de geografi sche locatie.

RX-A1060 RX-A860 RX-A660
170 W per kanaal
(4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

110 W per kanaal
(8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

160 W per kanaal
(4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

100 W per kanaal 
(8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

115 W per kanaal
(6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

80 W per kanaal 
(6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

8 in 2 uit 8 in 2 uit 4 in 1 uit

• / • / • • / • / • • / • / •
H-vormig dwarsbalkframe / Stijf bodemframe

ESS SABRE9006 x 1 Burr-Brown PCM5101 Burr-Brown PCM5101

• / • • / • • / •
• / • • / • • / •

FLAC / WAV / AIFF / Apple Lossless / DSD directe weergave FLAC / WAV / AIFF / Apple Lossless / DSD FLAC / WAV / AIFF / Apple Lossless / DSD

CINEMA DSP 3D (23 DSP-programma's) CINEMA DSP 3D (17 DSP-programma's) CINEMA DSP 3D (17 DSP-programma's)

• / • • / • • / •

• Zone Extra Bass voor krachtiger lage tonen in een ander vertrek 
• Zone Volume Equaliser voor optimale geluidsbalans in een ander vertrek
• Met geavanceerde HDMI Zone Switching is flexibele AV-schakeling naar 

meerdere zones mogelijk
• Eindversterker met zeer snelle thermische terugkoppeling en Ultra Low Jitter 

van de PLL-circuits
• Functie voor systeem-backup en -herstel
•  Stand-by Stroomverbruik:

0,1 W (HDMI-regeling, Standby Through, Netwerk Stand-by Uit),
2,1 W (Netwerk Stand-by aan [Draadloos] )

•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 182 x 439 mm, 
435 x 247 x 439 mm (met antenne omhoog)

• Gewicht: 14,9 kg

• Ondersteuning Dolby Atmos
• Party-stand
• Phono-ingang voor het afspelen van vinyl
• 7.2-kanaals Preout-terminals
•  Stand-by Stroomverbruik:

0,1 W (HDMI-regeling, Standby Through, Netwerk Stand-by Uit),
2,4 W (Netwerk Stand-by aan [Draadloos] )

•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 171 x 382 mm,
435 x 234 x 382 mm (met antenne omhoog)

• Gewicht: 10,5 kg

• Anti-resonantie Technologie (A.R.T.) Wig
• Gemakkelijke installatie van Wi-Fi met iOS Share, WPS, PIN
• Cinema DSP 3D voor overrompelend realistische surround-sound
• Virtuele Surround Achterluidspreker voor het afspelen van 7.1-kanaals 

content over een 5.1-kanaals-systeem
• Twee subwoofer-uitgangen (gelijktijdige uitgangen)
• Component video-ingang/uitgang
•  Stand-by Stroomverbruik:

0,1 W (HDMI-regeling, Standby Through, Netwerk Stand-by Uit),
2,4 W (Netwerk Stand-by aan [Draadloos] )

•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 161 x 330 mm,
435 x 225,5 x 330 mm (met antenne omhoog)

• Gewicht: 8,3 kg

7.2-
kan.

7.2-
kan.

7.2-
kan.

(HDMI-ingang Voor)
(toewijsbaar voor zone)  

(HDMI-ingang Voor)
(Zone B-uitgang) 

(HDMI-ingang Voor)

• (7 in/2 uit) • (3 in/2 uit) • (4 in / 1 uit)

(Doorvoer en upscaling) (Doorvoer en upscaling) • (Doorvoer)

 (4K / 60p 4:4:4)  (4K / 60p 4:4:4)  (4K / 60p 4:4:4)

— —

• — —

• • •

* * *

• (R.S.C. met Multi-point-meting) • (R.S.C. met Multi-point-meting) •
• • —

• (USB-geheugen) • (USB-geheugen) • (USB-geheugen)

• • —

• (Engels / Duits /Frans / Spaans / Russisch / 
Italiaans / Japans / Chinees) • (Engels / Duits /Frans / Spaans / Russisch / 

Italiaans / Japans / Chinees) • (Engels / Duits /Frans / Spaans / Russisch / 
Italiaans / Japans / Chinees)

• (SCENE PLUS ) • •
— — —

• (Zone 2) • (Zone 2) • (Luidspreker Zone B)

• (Geavanceerd) — —

•
•
•
•

Geavanceerde GGI 
HD 
Display

•
•
•
•

Geavanceerde GGI 
HD 
Display

OSD in kleur

Titanium afwerking leverbaar.Titanium afwerking leverbaar.Titanium afwerking leverbaar.

HDCP2.2 HDCP2.2 HDCP2.2
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APP AV-
Controller

Titanium afwerking leverbaar. 

BD-S681 
Wi-Fi Blu-ray Disc-speler

• CD Mode en Pure Direct Mode voor grotere 
zuiverheid van het geluid  

• Geschikt voor Miracast 
• Ingebouwde Wi-Fi en Wi-Fi Direct®

• Functies voor het afspelen van Blu-ray 3D Disc en SACD
• 4K Upscaling voor genieten van bronnen van hoge 

resolutie

• 192 kHz/32-bit audio-DAC
• 192 kHz / 24-bit FLAC, ALAC en geschikt voor 

weergave van DSD 5,6 MHz-bestanden
• App geschikt voor iPhone/iPad, Android™-

telefoon/tablet
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 86 x 257 mm
• Gewicht: 2,7 kg

Blu-ray Disc-speler

RX-V781 RX-V681

Eindversterker

160 W per kanaal
(4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

95 W per kanaal
(8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

150 W per kanaal
(4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

90 W per kanaal
(8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

H
D

M
I-

fu
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es

HDMI

HDCP2.2

4K Ultra HD-doorvoer en -upscaling

BT.2020 / HDR (High Dynamic Range) / 4K-signaal • / • / • • / • / •
HDMI CEC, ARC

N
et
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ct
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s

Wi-Fi Netwerk Ingebouwd

Wireless Direct

Bluetooth

App (AV-CONTROLLER/AV-INSTALLATIEGIDS) • / • • / •
AirPlay/Internet-radio • / • • / •
Streaming-dienst

Hi-Res-audioformaat

G
el
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d
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d
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CINEMA DSP

HD Audioformaat-decodering

YPAO Auto Setup

YPAO Volume

Dialogue Lift/Dialogue Level Adjustment • / • • / •
Virtual Presence/Surround-achterluidspreker • / • • / •
Virtueel CINEMA FRONT

Extra Bass

G
eb

ru
ik

sg
em

ak

Digitale USB-aansluiting

Phono

On-screen display in meerdere talen

Zoneregeling

Step-upfuncties en Algemene informatie
Alle functies op de lagere modellen komen ook voor op de 
hogere modellen.

• Aluminium voorpaneel
•  HDMI-zone B voor het streamen van audio/video naar een ander vertrek

(dezelfde content als het hoofdvertrek)
• Party-stand
• 7.2-kanaals Preout-aansluitingen voor het aansluiten van een externe 

eindversterker
• Stand-by Stroomverbruik:

0,1 W (HDMI-regeling, Standby Through, Netwerk Stand-by Uit),
   2,4 W (Netwerk Stand-by aan [Draadloos] )
•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 171 x 379 mm, 

435 x 234 x 379 mm (met antenne omhoog)
• Gewicht: 10,6 kg

• Intelligente toewijzing van eindversterker
•  Veelzijdige Zone2-regeling
• Phono-ingang voor het afspelen van vinyl
• Pure Direct en Low Jitter PLL-circuit
• YPAO R.S.C (Reflected Sound Control)
• Hoogwaardige videoverwerking
• Analoog-naar-HDMI-conversie 
• Stand-by Stroomverbruik:

0,1 W (HDMI-regeling, Standby Through, Netwerk Stand-by Uit),
   2,4 W (Netwerk Stand-by aan [Draadloos] )
•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 171 x 378 mm, 

435 x 234 x 378 mm (met antenne omhoog)
• Gewicht: 10 kg

7.2-
kan.

6 in 1 uit

Titanium afwerking leverbaar.

7.2-
kan.

6 in 2 uit

Titanium afwerking leverbaar.

(HDMI®-ingang voor)
(Zone B-uitgang) 

(HDMI®-ingang voor)

• (3 in/2 uit) • (3 in/1 uit)

(Doorvoer en upscaling) (Doorvoer en upscaling)

     (4K / 60p 4:4:4)      (4K / 60p 4:4:4)

• •

• •

*1 *1

• FLAC / WAV / AIFF / 
Apple® Lossless / DSD • FLAC / WAV / AIFF / 

Apple® Lossless / DSD

• (3D, 17 DSP-programma's) • (3D, 17 DSP-programma's)

• •
• (R.S.C. met Multi-point-meting) • (R.S.C.)

• •

• (Virtueel 7.1-kan.) • (Virtueel 7.1-kan.)

• •
• (USB-geheugen) • (USB-geheugen)

• •
• (Engels / Duits /Frans / Spaans / 

Russisch / Italiaans / Japans / Chinees) • (Engels / Duits /Frans / Spaans / 
Russisch / Italiaans / Japans / Chinees)

• (Zone 2) • (Zone 2)

•
•
•
•

Geavanceerde GGI 
HD 
Display

•
•
•
•

Geavanceerde GGI 
HD 
Display

HDCP2.2

Vergelijking van de RX-V81-serie

RX-V781 / V681 / V581 / V481D / V481

RX- V781 / V681 / V581 / V481D / V481
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APP AV-
Controller

BD-S477
Wi-Fi Blu-ray Disc-speler

• Geschikt voor Miracast
• Ingebouwde Wi-Fi maakt aansluiten gemakkelijk
• HD-audioformaat bitstream uitgaand
• App geschikt voor iPhone/iPad, Android-

telefoon/tablet
• Uitgaand HDMI-videosignaal geschikt 

voor 1080p/24 Hz

• Audio in hoge resolutie 192 kHz/24-bit, geschikt 
voor weergave van FLAC-, ALAC-bestand

• Installatiewizard maakt installatie gemakkelijk
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 51 x 197 mm
• Gewicht: 1,8 kg

RX-V581 RX-V481D RX-V481 RX-V381
115 W per kanaal
(6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

80 W per kanaal 
(6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

115 W per kanaal
(6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

80 W per kanaal 
(6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

115 W per kanaal
(6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

80 W per kanaal 
(6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

100 W per kanaal
(6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)

70 W per kanaal
(6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

• / • / • • / • / • • / • / • • / • / •

• / • • / • • / • — / •
• / • • / • • / • — / —

— / • — / • — / • — / •
• / • • / — • / — — / —

• Gemakkelijke installatie van Wi-Fi met iOS Share, WPS, PIN
• Cinema DSP 3D voor overrompelend realistische surround-

sound
• Virtuele Surround Achterluidspreker voor het afspelen van 

7.1-kanaals content over een 5.1-kanaals-systeem
• Twee subwoofer-uitgangen (gelijktijdige uitgangen)
• Component video-ingang/uitgang
• Stand-by Stroomverbruik:

0,1 W (HDMI-regeling, Standby Through, Netwerk Stand-by Uit),
   2,4 W (Netwerk Stand-by aan [Draadloos] )
•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 161 x 327 mm, 

435 x 225,5 x 327 mm (met antenne omhoog)
• Gewicht: 8,1 kg

• DAB/DAB+-tuner*2 
•  FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24-bit, Apple Lossless 

96 kHz/24-bit, DSD 2,8 MHz/5,6 MHz  
• Weergave zonder onderbrekingen (PC/USB)
• CINEMA DSP 3D met Virtual Presence-luidspreker
• Luidspreker Zone B geeft 2-kanaals geluid in een tweede vertrek
• Bi-Amp-aansluiting
• HDMI Standby Through-stand
• Low Jitter PLL-circuit en Direct Mode
• Stand-by Stroomverbruik: 

0,1 W (HDMI-regeling, Standby Through, Netwerk Standby Uit), 
1,9 W (Netwerk Standby Aan [Draadloos] )

•  Afmetingen (B x H x D): 
435 x 161 x 327 mm,
435 x 225,5 x 327 mm 
(met antenne omhoog)

• Gewicht: 8,1 kg

•  FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24-bit, Apple Lossless 
96 kHz/24-bit, DSD 2,8 MHz/5,6 MHz  

• Weergave zonder onderbrekingen (PC / USB)
• CINEMA DSP 3D met Virtual Presence-luidspreker
• Luidspreker Zone B geeft 2-kanaals geluid in een tweede vertrek
• Bi-Amp-aansluiting
• HDMI Standby Through-stand
• Low Jitter PLL-circuit en Direct Mode
• Stand-by Stroomverbruik:

0,1 W (HDMI-regeling, Standby Through, Netwerk Stand-by Uit),
   1,9 W (Netwerk Stand-by Aan [Draadloos] )
•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 161 x 327 mm,

435 x 225,5 x 327 mm 
(met antenne omhoog)

• Gewicht: 8,1 kg

•  Virtual CINEMA FRONT biedt virtuele surround-sound met 
5 luidsprekers voor

•  Extra laag verrijkt het geluid met krachtige lage tonen zelfs 
op kleine luidsprekers

•  DSP Effect Normalisation optimaliseert het CINEMA 
DSP-effect 

• Compressed Music Enhancer voor Bluetooth
• Burr-Brown 192 kHz/24-bit DAC's voor alle kanalen
• SCENE-knoppen - snel en eenvoudig in gebruik
• ECO-stand en laag stroomverbruik op stand-by
• Stand-by stroomverbruik: 0,3 W (HDMI-regeling Uit), 0,9 W 

(HDMI-regeling Aan)
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 151 x 315 mm
• Gewicht: 7,4 kg

*1 Beschikbaarheid van de streaming-dienst is afhankelijk van de geografische locatie.  *2 DAB/DAB+-tuner ontvangt Digital Tick Mark-certifi cering in de UK.

HDCP2.2
HDCP2.2

5.1-
kan.

4 in 1 uit

Titanium afwerking leverbaar.

OSD in kleur

5.1-
kan.

4 in 1 uit

Titanium afwerking leverbaar.Titanium afwerking leverbaar.

OSD in kleur

7.2-
kan.

4 in 1 uit

Titanium afwerking leverbaar.

OSD in kleur

5.1-
kan.

4 in 1 uit

DAB 
model

OSD in kleur

• (4 in / 1 uit) • (4 in / 1 uit) • (4 in / 1 uit) • (4 in / 1 uit)

• (Doorvoer) • (Doorvoer) • (Doorvoer) • (Doorvoer)

     (4K / 60p 4:4:4)      (4K / 60p 4:4:4)      (4K / 60p 4:4:4)      (4K / 60p 4:4:4)

• • • •
—

• • • —

*1 *1 *1
—

• FLAC / WAV / AIFF / 
Apple® Lossless / DSD • FLAC / WAV / AIFF / 

Apple® Lossless / DSD • FLAC / WAV / AIFF / 
Apple® Lossless / DSD

—

• (3D, 17 DSP-programma's) • (3D, 17 DSP-programma's) • (3D, 17 DSP-programma's) • (17 DSP-programma's)

• • • •
• • • •
— — — —

• (Virtueel 5.1-kan.) • (Virtueel 5.1-kan.) • (Virtueel 5.1-kan.) • (Virtueel 5.1-kan.)

• • • •
• (USB-geheugen) • (USB-geheugen) • (USB-geheugen) • (USB-geheugen)

— — — —

•
(Engels / Duits /Frans / 
Spaans / Russisch / Italiaans / 
Japans / Chinees) •

(Engels / Duits /Frans /
Spaans / Russisch / Italiaans /
Japans/Chinees) •

(Engels / Duits /Frans /
Spaans / Russisch / Italiaans /
Japans/Chinees) •

(Engels / Duits /Frans /
Spaans / Russisch / Italiaans /
Japans/Chinees)

• (Luidspreker Zone B) • (Luidspreker Zone B) • (Luidspreker Zone B) —

HDCP2.2



26

Ingangen
HDMI*1 (Audio-ingang toe te wijzen*2, geschikt voor HDMI1-7:HDCP2.2) 8
Netwerk (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Radio-antenne (FM/AM) 1 / 1
Optisch Digitaal 3
Coaxiaal Digitaal 3
Analoge Audio*1 (met Phono) 9
Component Video (Audio-ingang toe te wijzen) 3
Composite Video*1 5

*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.

*2 HDMI-ingang op het voorpaneel kan niet worden toegewezen.

*3 Toe te wijzen voor surround-achter L/R aan Zone 2.

*4  Toe te wijzen voor front- presence L/R aan bi-amp (front L/R) 
of Zone 2.

Uitgangen
 HDMI (geschikt voor HDCP2.2) 2 (Zone toe te wijzen)
Component Video Monitor 1
Composite Monitor 1
Pre-Uit 7.2 kan 
Luidspreker 7 kan / 9 ter
Subwoofer  2 x mono
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

Overige
Zone 2 Audio Uit met Volume- en Toonregeling 1
Remote In/Uit  1 / 1
+12 V / Totaal 0,1A Trigger Uit 2
RS-232C   1 
Terminal voor Afneembare Voedingskabel 1

7-kanaals 170 W per kanaal (4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kan. aangestuurd)
 110 W per kanaal (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

    RX-A1060

Ingangen
HDMI*1 (Audio-ingang toe te wijzen*2, geschikt voor HDMI1,2,3:HDCP2.2) 8
Netwerk (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Radio-antenne (FM/AM) 1 / 1
Optisch Digitaal  2
Coaxiaal Digitaal 2
Analoge Audio*1 (met Phono) 6
Component Video (Audio-ingang toe te wijzen) 2
Composite Video*1 5

*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.

*2   HDMI-ingang op het voorpaneel kan niet worden toegewezen.

*3  Toe te wijzen voor surround-achter L/R aan bi-amp (L/R voor) 
of Zone 2.

*4   Extra luidsprekeraansluitingen zijn toe te wijzen aan Zone 2 of 
Presence.

Uitgangen
HDMI (Geschikt voor HDCP2.2) 2 (tegelijkertijd)
Component Video Monitor 1
Composite Monitor 1
Pre-Uit 7.2-kan.
Luidspreker*3/*4 7 kan / 9 ter
Subwoofer 2 x mono
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

Overige
Zone 2 Audio Uit  1
Remote In/Uit  1 / 1
+12 V / Totaal 0,1A Trigger Uit 1
RS-232C   1 
Terminal voor Afneembare Voedingskabel 1

7-kanaals 160 W per kanaal (4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kan. aangestuurd)
 100 W per kanaal (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

     RX-A860

7-kanaals 115 W per kanaal (6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangedreven)
 80 W per kanaal (6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

     RX-A660

9-kanaals 220 W per kanaal (4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kan. aangestuurd)
 140 W per kanaal (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

    RX-A2060
Ingangen
HDMI*1 (Audio-ingang toe te wijzen*2, geschikt voor HDMI1-7:HDCP2.2) 8
Netwerk (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Radio-antenne (FM/AM) 1 / 1
Optisch Digitaal 3
Coaxiaal Digitaal 3
Analoge Audio*1 (met Phono) 9
Component Video (Audio-ingang toe te wijzen) 3
Composite Video*1 5

*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.

*2 HDMI-ingang op het voorpaneel kan niet worden toegewezen.

*3 HDMI-ingang op het voorpaneel kan niet worden toegewezen.

*4 Toe te wijzen voor rear- presence L/R aan front-presence L/R of
Zone 2 of Zone 3.

Uitgangen
 HDMI (geschikt voor HDCP2.2) 2 (Zone toe te wijzen)
Component Video Monitor 1
Composite Monitor 1
Pre-Uit 7.2 kan 
Luidspreker 9 kan / 11 ter
Subwoofer  2 (stereo, voor/achter, Mono x 2)
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

Overige
Zone 2 Audio Uit met Volume- en Toonregeling 1
Zone 3 Audio Uit met Volume- en Toonregeling  1
Remote In/Uit  1 / 1
+12 V / Totaal 0,1A Trigger Uit 2 
  RS-232C  1
Terminal voor Afneembare Voedingskabel 1

   RX-A3060
Ingangen
HDMI*1 (Audio-ingang toe te wijzen*2, geschikt voor HDMI1-7:HDCP2.2) 8
Netwerk (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Radio-antenne (FM/AM) 1 / 1
Optisch Digitaal 3
Coaxiaal Digitaal 3
Analoge Audio*1 (met Phono) 9
Component Video (Audio-ingang toe te wijzen) 3
Composite Video*1 5

*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.

*2 HDMI-ingang op het voorpaneel kan niet worden toegewezen.

*3  Toe te wijzen voor rear- presence L/R aan front-presence L/R 
of Zone 2 of Zone 3.

*4  Toe te wijzen voor front- presence L/R aan bi-amp (front L/R) 
of Zone 2 of Zone 3.

Uitgangen
 HDMI (geschikt voor HDCP2.2) 2 (Zone toe te wijzen)
Component Video Monitor 1
Composite Monitor 1
Pre Out 11.2-kan.
Luidspreker 9 kan / 11 ter
Subwoofer  2 (stereo, voor/achter, Mono x 2)
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

Overige
Zone 2 Audio Uit met Volume- en Toonregeling 1
Zone 3 Audio Uit met Volume- en Toonregeling 1
Remote In/Uit   1 / 1
+12 V / Totaal 0,1A Trigger Uit 2
 RS-232C  1
Terminal voor Afneembare Voedingskabel 1

9-kanaals 230 W per kanaal (4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kan. aangestuurd)
 150 W per kanaal (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.

*2  Toe te wijzen voor surround-achter L/R aan Presence (L/R) of 
bi-amp (voor L/R) of ZONE B.

Ingangen
HDMI (Audio-ingang toe te wijzen, geschikt voor HDCP2.2) 4
Netwerk (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Radio-antenne (FM / AM) 1 / 1
Optisch Digitaal  1
Coaxiaal Digitaal  2
Analoge Audio*1 (incl. ingang met Mini-aansluiting) 4
Composite Video (Audio-ingang toe te wijzen) 4

Uitgangen
HDMI (Geschikt voor HDCP2.2) 1
MONITOR OUT (Composite) 1
Luidspreker (zonder subwoofer)*2 7-kan.
Subwoofer  2
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

Uitgebreide aansluitingen



27

*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.

*2  Toe te wijzen voor surround-achter L/R aan Presence (L/R) of 
bi-amp (voor L/R) of ZONE B.

Ingangen
HDMI (Audio-ingang toe te wijzen, geschikt voor HDCP2.2) 4
Netwerk (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Radio-antenne (FM / AM) 1 / 1
Optisch Digitaal  1
Coaxiaal Digitaal  2
Analoge Audio*1 (incl. ingang met Mini-aansluiting) 4
Composite Video (Audio-ingang toe te wijzen) 4

Uitgangen
HDMI (Geschikt voor HDCP2.2) 1
MONITOR OUT (Composite) 1
Luidspreker (zonder subwoofer)*2 7-kan.
Subwoofer  2
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

   RX-V581
7-kanaals 115 W per kanaal (6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kan aangestuurd)
 80 W per kanaal (6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

Ingangen
HDMI*1 (Audio-ingang toe te wijzen*2, HDMI1,2,3: Geschikt voor HDCP2.2) 6
Netwerk (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Radio-antenne (FM / AM) 1 / 1
Optisch Digitaal 2
Coaxiaal Digitaal  2
Analoge Audio (met Phono) 5
Component Video (Audio-ingang toe te wijzen) 2
Composite Video 4

Uitgangen
HDMI (Geschikt voor HDCP2.2) 2 (tegelijkertijd)
MONITOR OUT (Component) 1
MONITOR OUT (Composite) 1
Pre Uit  7.2-kan.
Luidspreker (zonder subwoofer)*3 / *4 7-kan. (9 aansluitingen)
Subwoofer  2 x mono
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

Overige
Zone 2 Audio Uit  1
Remote In / Uit 1 / 1
+12V/0,1 A Aan Uit  1

*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.
*2 HDMI-ingang op het voorpaneel kan niet worden toegewezen.
*3  Toe te wijzen voor surround-achter L/R aan bi-amp (L/R voor) 

of Zone 2
*4  Extra luidsprekeraansluitingen zijn toe te wijzen aan Zone 2 of 

Presence.

   RX-V781
7-kanaals 160 W per kanaal (4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kan aangestuurd)
 95 W per kanaal (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

Ingangen
HDMI*1 (Audio-ingang toe te wijzen*2, HDMI1,2,3: Geschikt voor HDCP2.2) 6
Netwerk (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Radio-antenne (FM / AM) 1 / 1
Optisch Digitaal 2
Coaxiaal Digitaal  2
Analoge Audio (met Phono) 5
Component Video (Audio-ingang toe te wijzen) 2
Composite Video*1 4

Uitgangen
HDMI (Geschikt voor HDCP2.2) 1
MONITOR OUT (Component) 1
MONITOR OUT (Composite) 1
Luidspreker (zonder subwoofer)*3 / *4 7-kan. (9 aansluitingen)
Subwoofer  2 x mono
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

Overige
Zone 2 Audio Uit  1
Remote In / Uit 1 / 1
+12V/0,1 A Aan Uit  1*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.

*2 HDMI-ingang op het voorpaneel kan niet worden toegewezen.
*3  Toe te wijzen voor surround-achter L/R aan bi-amp (L/R voor) 

of Zone 2
*4  Extra luidsprekeraansluitingen zijn toe te wijzen aan Zone 2 of 

Presence.

   RX-V681
7-kanaals 150 W per kanaal (4 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kan aangestuurd)
 90 W per kanaal (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,06% THD, 2-kan. aangestuurd)

   RX-V381
5-kanaals 100 W per kanaal (6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangedreven)
 70 W per kanaal (6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

Ingangen
HDMI (Audio-ingang toe te wijzen, geschikt voor HDCP2.2) 4
USB*  1
Radio-antenne (FM / AM) 1 / 1
Optisch Digitaal  1
Coaxiaal Digitaal  2
Analoge Audio*1 (incl. ingang met Mini-aansluiting) 3
Composite Video (Audio-ingang toe te wijzen)  3

Uitgangen
HDMI (Geschikt voor HDCP2.2) 1
MONITOR OUT (Composite) 1
Luidspreker 5-kan.
Subwoofer  1
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.

RX-V481
5-kanaals 115 W per kanaal (6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangedreven)
 80 W per kanaal (6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

Ingangen
HDMI (Audio-ingang toe te wijzen, geschikt voor HDCP2.2) 4
Netwerk (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Radio-antenne (AM / FM) 1 / 1
Optisch Digitaal 1
Coaxiaal Digitaal  2
Analoge Audio*1 (incl. ingang met Mini-aansluiting) 4
Composite Video (Audio-ingang toe te wijzen) 4

Uitgangen
HDMI (Geschikt voor HDCP2.2) 1
MONITOR OUT (Composite) 1
Luidspreker*2 5-kan.
Subwoofer  1
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.

*2 Toe te wijzen aan bi-amp (voor L/R) of ZONE B

RX-V481D
5-kanaals  115 W per kanaal (6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangedreven)
 80 W per kanaal (6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

Ingangen
HDMI (Audio-ingang toe te wijzen, geschikt voor HDCP2.2) 4
Netwerk (Ethernet/Wi-Fi) 1 / 1
USB*1 1
Radio-antenne (DAB / FM) 1 / 1
Optisch Digitaal 1
Coaxiaal Digitaal  2
Analoge Audio*1 (incl. ingang met Mini-aansluiting) 4
Composite Video (Audio-ingang toe te wijzen) 4

Uitgangen
HDMI (Geschikt voor HDCP2.2) 1
MONITOR OUT (Composite) 1
Luidspreker*2 5-kan.
Subwoofer  1
Hoofdtelefoonaansluiting*1 1

*1 Inclusief aansluitingen op het voorpaneel.

*2 Toe te wijzen aan bi-amp (voor L/R) of ZONE B
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Absolute Kwaliteit

De MX-A5000 wordt 
aangeboden in zwarte, in 
titanium en gouden afwerking, 
verkrĳ gbaar in sommige landen.

Topprestaties AVENTAGE-serie. 11 kanalen versterking met een 

helder, transparant signaal op alle vermogensniveaus.

MX-A5000 
    11-kanaals eindversterker

CX-A5100 
11.2-kanaals AV-voorversterker

De CX-A5100 wordt aangeboden in zwarte, in titanium en gouden afwerking, 
verkrĳ gbaar in sommige landen.

Nieuwe technologie voor een verbeterd gevoel van realisme 

De CX-A5100 is voorzien van 
CINEMA DSP HD3 en ondersteunt 
de laatste nieuwe formaten voor 
surround-soundweergave, zoals 
Dolby Atmos en DTS:X*. Er wordt 
een 3D-ruimte gecreëerd waarin 
afzonderlijke akoestische elementen 
zich vrij kunnen bewegen, wat het 
gevoel geeft van de beweging die 
de bedoelingen van de filmmaker 
volledig realiseert. 
* DTS:X-weergave wordt mogelĳ k met een fi rmware-update.

HDCP2.2

• AVENTAGE Concept 11.2-kanaals voorversterker
• CINEMA DSP HD3 met 33 DSP-programma's
• Ondersteunt de laatste nieuwe formaten: Dolby Atmos en DTS:X
• DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz, FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24-bit en 

Apple Lossless audioweergave
• 4K60p Upscaling en Doorvoer
• HDR* Video toegevoegd in HDMI 2.0a spec.
• Yamaha Original Video Processing van hoge kwaliteit
• Hoge-resolutie Music Enhancer verhoogt de muzikaliteit verder
• Afmetingen (B x H x D): 

435 x 192 x 474 mm (met antenne omhoog: 435 x 247 x 474 mm)
• Gewicht: 13,5 kg

* HDR is pas beschikbaar na firmware-update, er is nog niet besloten wanneer
de firmware-update zal plaatsvinden.  

* Beschikbaarheid van streaming-dienst varieert per 
geografische locatie.
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• Krachtige 5-kanaals surround-sound
95 W per kanaal (6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)
60 W per kanaal (6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,09% THD, 2-kan. aangestuurd)

• DSD, FLAC/WAV/AIFF en Apple Lossless audioweergave
• 4K Ultra HD Ondersteuning met 4K60p, HDCP2.2
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 111 x 327 mm

(met antenne omhoog: 435 x 176 x 327 mm)
• Gewicht: 7,8 kg

• Krachtig 7-kanaals surround-geluid
100 W per kanaal (8 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, 1-kan. aangestuurd)
60 W per kanaal (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,07% THD, 2-kan. aangestuurd)

• DAB/DAB+ Tuner die je laat genieten van hoogwaardige digitale radio-
uitzendingen

• Extra 5e voet met Anti-Resonance Technology (A.R.T. Wedge) 
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 111 x 377 mm 

(met antenne omhoog: 435 x 181 x 377 mm) 
• Gewicht: 9,2 kg

Slank en Compact –
De Nieuwe Network AV-stijl

RX-S601D 
AV-receiver

Model DAB/DAB+ Tuner

RX-S601 
AV-receiver

RX-AS710D 
AV-receiver

De Eerste Slanke AVENTAGE met DAB/DAB+ Tuner

* Foto toont RX-S601

Titanium afwerking leverbaar.

* De RX-S601/S601D zijn 
ook leverbaar in een Witte 
en in een titanium afwerking. 

RX-AS710D / RX-S601 / RX-S601D

• Gewicht: 9,2 kg

HDCP2.2

YHT-4930EU
Home-Cinemaset

YHT-2930EU
Home-Cinemaset

YHT-1810
Home-Cinemaset

• AV Receiver HTR-4069 (Zwart)
• Gelijk aan RX-V481, zie pagina 25 voor 

meer informatie
• 5.1-kanaals luidsprekerset NS-P40 (Zwart)

• AV-receiver HTR-3069 (Zwart)
• Gelijk aan RX-V381, zie pagina 25 voor 

meer informatie
• 5.1-kanaals luidsprekerset NS-P20 (Zwart)

• AV-receiver HTR-2067 (Zwart)
• 5.1-kanaals luidsprekerset (Zwart)

Kies je juiste Home-cinemaset 

Netwerk-
functies

Geschikt 
voor 

Bluetooth

Instap-
systeem

• Beschikbaarheid van streaming-dienst varieert per geografische locatie.   • Geschiktheid voor DAB varieert per geografische locatie.

HDCP2.2

HDCP2.2
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Versterkers

Yamaha exclusieve technologieën voor Hi-Fi

Geïntegreerde versterkers / Compact-discspelers

Voortdurend streven naar muzikaliteit
Yamaha's high-end Hi-Fi-componenten zijn gecreëerd door de meest geavanceerde materialen en technologieën 

te combineren met onze lange traditie van het construeren van muziekinstrumenten. Op lage niveaus heeft het 

geluid een rijke gestructureerde resolutie. Bij normaal volume is het geluid uitzonderlijk levendig. En op hogere 

niveaus, worden pieken moeiteloos gehaald. De ultieme audio-ervaring—authentiek en superieur.

Floating en Balanced Eindversterker 
met MOSFET's

Het circuit van de eindversterker maakt gebruik van Yamaha's Floating en 
Balanced Eindversterker-technologie. Door elementen van de uitgangen met 
de zelfde polariteit op de plus- en op de min-zijde van de uitgangstrap toe 
te passen, en het circuit van de negatieve terugkoppeling en de voeding te 
scheiden ontstaat een symmetrische 
push-pull-werking van de uitgangstrap. 
Door het circuit van de eindversterker 
volledig los te koppelen van aarde 
wordt iedere negatieve invloed van 
spanningschommelingen of ruis 
geëlimineerd.

Links-rechts symmetrisch ontwerp voor onafhankelijke 
voorversterker en eindversterkerblokken

Het ontwerp van het circuit van de versterker laat een onafhankelijke 
voorversterker en eindversterkerblokken zien, en een perfecte links-rechts 
symmetrie. Scheiding van de voorversterker van de eindversterker reduceert 
in hoge mate verslechtering van het geluid die wordt veroorzaakt door 
wederzijdse interferentie. Bovendien 
waarborgt het symmetrische links-
rechts ontwerp, dat de linker- en de 
rechter-eindtrap scheidt, een grotere 
kanaalscheiding en een toename van 
de helderheid van het stereobeeld.
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Compact Disc-spelers

A-S3000 Geïntegreerde versterker CD-S3000 Compact Disc-speler

•  170 W x 2 (max), 150 W x 2 (RMS) hoog uitgangsvermogen
• Gebalanceerde signaaloverdracht in alle trappen
• Floating en Balanced Eindversterker met MOSFET's
• Gebalanceerde XLR-ingang 
• Discreet geconfigureerde phonoversterker
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 180 x 464 mm
• Gewicht: 24,6 kg

•  Links-rechts symmetrische constructie en gebalanceerde 
signaaloverdracht in alle trappen

• Gebalanceerde signaaloverdracht in alle trappen
• Onafhankelijke configuratie van digitale en analoge circuits
• Ingebouwde USB DAC-functies en ASIO 2.3
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 142 x 440 mm
• Gewicht: 19,2 kg

Zwarte afwerking leverbaar. Zwarte afwerking leverbaar. 

Zwarte afwerking leverbaar. Zwarte afwerking leverbaar.

A-S2100 Geïntegreerde versterker CD-S2100 Compact Disc-speler

• 160 W x 2 (max), 150 W x 2 (RMS) hoog uitgangsvermogen
•  Symmetrisch ontwerp in het streven naar de ideale stereo-

reproductie
• Gebalanceerde signaaloverdracht in alle trappen
• Floating en Balanced Eindversterker met MOSFET's
•  Speciaal vervaardigde EI-transformator, gemonteerd met messing 

ringen
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 157 x 463 mm
• Gewicht: 23,4 kg

•  Links-rechts symmetrische constructie en gebalanceerde 
signaaloverdracht in alle trappen

• Uitzonderlijk goed presterende ESS 32-bit DAC
• Ingebouwde USB DAC-functies 
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 137 x 438 mm
• Gewicht: 15,6 kg

Zwarte afwerking leverbaar. Zwarte afwerking leverbaar. 

A-S1100 Geïntegreerde versterker

• 160 W x 2 (max), 150 W x 2 (RMS) hoog uitgangsvermogen
• Floating en Balanced Eindversterker met MOSFET's
•  Volledig discrete configuratie in alle trappen zorgt voor een 

krachtige reproductie van hoge tonen
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 157 x 463 mm
• Gewicht: 23,3 kg

CD-S1000 Compact Disc-speler

• Gebalanceerde signaaloverdracht vanaf DAC
•  Transformator met geïsoleerde digitale, analoge, 

motor-drive en display-secties te voorkoming van ruis
• Symmetrische circuits
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 137 x 440 mm
• Gewicht: 15 kg

Uitzonderlijk goed presterende 32-bit D/A-converter

De D/A-converter voor de CD-S3000 en de CD-S2100 is de ES9016 
van ESS Technology die uiterst nauwkeurige verwerking van 32-bit 
audio biedt, grote hoeveelheden audiogegevens kan afhandelen, 
krachtig is in het lage register en hoogwaardige definitie biedt in het 
hoge register. Aangezien de ingebouwde D/A-converter zijn eigen 
master-klok genereert, is ook een 
originele Jitter Elimination-functie 
opgenomen, waardoor een D/A-
conversie met extreem geringe 
klok-jitter mogelijk is. 

Zeer nauwkeurig cd-loopwerk voor hogere weerstand tegen 
trillingen en een zeer nauwkeurige uitlezing van het signaal

De CD-S3000 en de CD-S2100 zijn uitgerust met een geavanceerd 
aandrijfmechanisme dat uiterst nauwkeurige uitlezing van de enorme 
hoeveelheid audiogegevens die op een schijfje is vastgelegd, mogelijk maakt. 
Het laadmechanisme is stevig op het 
chassis bevestigd doordat aan de 
voor- en achterzijde zware 1,6 mm 
dikke, ijzeren verstevigingsankers zijn 
geïnstalleerd, waardoor de overdracht 
van trillingen die worden veroorzaakt 
door de rotatie van het schijfje, op het 
circuit-board wordt geëlimineerd.
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Geïntegreerde versterker A-S801 A-S701

Eindversterker
(Maximaal vermogen, Voor Europa) 160 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

100 W x 2  (0,019% THD)

160 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

100 W x 2  (0,019% THD)(Min. RMS vermogen, 8 ohm, 20 Hz–20 kHz)

ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) • •
Stijve constructie Chassis met dubbele bodem / Massieve middenbalk Massieve middenbalk

USB DAC-functie • (ESS 32-bit DAC) —

Geschiktheid voor Hi-Res-audioformaat PCM 384 kHz / 32-bit*, DSD 5,6 MHz PCM 192 kHz / 24-bit (via digitale ingang)

CD Direct / Pure Direct • / • • / •
Continu Variabele Geluidssterkteregeling • •
Digitale ingang / Analoge ingang •(2) / •(6) •(2) / •(6)

Phono MM-aansluiting / Subwoofer-uitgang • / • • / •
Aluminium voorpaneel • •
Algemeen • Indicator voor digitaal signaal toont DSD- en 

PCM-weergaveformaten en monsterfrequenties
•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 152 x 387 mm  
• Gewicht: 12,1 kg

• Terminal voor afneembare wisselstroomkabel
•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 151 x 387 mm  
• Gewicht: 11,2 kg

Receiver R-N602 R-N402D

Eindversterker
(Maximaal vermogen, Voor Europa) 105 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

  80 W x 2  (0,04% THD)

115 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

100 W x 2  (40 Hz-20 kHz, 0,2% THD)(Min. RMS vermogen, 8 ohm, 20 Hz–20 kHz)

ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) • •
Netwerkfunctie • (MusicCast) • (MusicCast)

Geschiktheid voor Hi-Res-audioformaat FLAC, WAV, AIFF 192 kHz / 24-bit, Apple Lossless 96 kHz / 
24-bit, DSD 5,6 MHz, PCM 192 kHz / 24-bit (via digitale ingang)

FLAC, WAV, AIFF 192 kHz / 24-bit, Apple Lossless 96 kHz / 
24-bit, DSD 5,6 MHz, PCM 192 kHz / 24-bit (via digitale ingang)

App-regeling • •
Bluetooth / AirPlay • / • • / •
Voorkeuze-afstemming • (40 zenders FM / AM) • (40 zenders FM / AM)

CD Direct / Pure Direct — / • — / —

Continu Variabele Geluidssterkteregeling • —

USB-poort op voorpaneel • •
Digitale ingang / Analoge ingang •(4) / •(5) •(2) / •(4)

Phono MM-aansluiting / Subwoofer-uitgang • / • • / —

Aluminium voorpaneel • •
Algemeen • High performance 24-bit D/A-converter

• Geschikt voor Gapless Playback
•  Afmetingen (B x H x D): 

435 x 151 x 392 mm 
• Gewicht: 9,8 kg

• DAB/DAB+-tuner
• Geschikt voor Gapless Playback
•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 141 x 340 mm,

435 x 200 x 340 mm (met antenne omhoog)    
• Gewicht: 7,3 kg

Zwarte afwerking leverbaar.Zilveren afwerking leverbaar.

Zwarte afwerking leverbaar.Zwarte afwerking leverbaar.

Digitale
Ingang

AUTO 
POWER

STANDBY

Digitale
Ingang

AUTO 
POWER

STANDBY

Vergelijking Geïntegreerde versterkers / Receivers

• Beschikbaarheid van streaming-dienst varieert per geografische locatie.   • Geschiktheid voor DAB varieert per geografische locatie.
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A-S501 A-S301 A-S201
120 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

  85 W x 2  (0,019% THD)

95 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

60 W x 2  (0,019% THD)

140 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

100 W x 2  (40 Hz-20 kHz, 0,2% THD)

• • —

Massieve middenbalk Massieve middenbalk —

— — —

PCM 192 kHz / 24-bit (via digitale ingang) PCM 192 kHz / 24-bit (via digitale ingang) PCM 192 kHz / 24-bit (via digitale ingang)

— / • — / • — / •
• • —

•(2) / •(6) •(2) / •(6) — / •(5)

• / • • / • • / —

• • —

• Vergulde ingangsterminals
•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 151 x 387 mm  
• Gewicht: 10,3 kg

•  DC Uit voor als optie verkrijgbaar accessoire YBA-11
•  Impedantie-selectieknop
•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 151 x 387 mm  
• Gewicht: 9,0 kg

• Luidsprekerselectie A, B of A+B
• Functie Auto Power Standby
•  Afmetingen (B x H x D): 435 x 141 x 333 mm  
• Gewicht: 6,7 kg

R-N301
115 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

100 W x 2  (40 Hz-20 kHz, 0,2% THD)

•
•

FLAC, WAV 192 kHz / 24-bit,
PCM 192 kHz / 24-bit (via digitale ingang)

•
— / •
• (40 zenders FM / AM)

— / —

—

—

•(2) / •(4)

— / —

•
• Digitale audio-ingang voor TV of Blu-ray-speler
•  DC Uit voor als optie verkrijgbare accessoires YBA-11 

en YWA-10
•  Afmetingen (B x H x D): 

435 x 141 x 333 mm  
• Gewicht: 6,95 kg

R-S700 R-S300 R-S202D
160 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

100 W x 2  (0,019% THD)

55 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

50 W x 2  (0,04% THD)

115 W x 2  (4 ohm, 1 kHz, 0,7% THD)

100 W x 2  (40 Hz-20 kHz, 0,2% THD)

• • —

— — —

— — —

— — —

— / — — / — • / —

• (40 zenders FM / AM) • (40 zenders FM / AM) • (40 zenders FM / DAB)

• / • — / • — / —

• — —

— — —

— / •(6) — / •(5) — / •(4)

• / • • / • — / —

• • —

• Vergulde luidsprekerterminals
• Terminal voor afneembare wisselstroomkabel
• Dock-poort voor als optie 

verkrijgbaar accessoire YID-W10
•  Afmetingen (B x H x D): 

435 x 151 x 387 mm  
• Gewicht: 11,2 kg

• Dock-poort voor als optie verkrijgbaar 
accessoire YID-W10

• Functie Auto Power Standby
•  Afmetingen (B x H x D): 

435 x 151 x 387 mm  
• Gewicht: 8,8 kg

• Geschikt voor Bluetooth voor het draadloos streamen 
van muziek

•  Luidsprekerselectieknop en luidsprekeraansluitingen 
voor twee systemen

• DAB/DAB+-tuner
•  Afmetingen (B x H x D): 

435 x 141 x 322 mm  
• Gewicht: 6,7 kg

Zwarte afwerking leverbaar.Zwarte afwerking leverbaar.Zwarte afwerking leverbaar.

Zwarte afwerking leverbaar.Z t f ki l bZwarte afwerking leverbaar. Zwarte afwerking leverbaar. Zwarte afwerking leverbaar.

Digitale
Ingang

AUTO 
POWER

STANDBY
AUTO 

POWER
STANDBY

Digitale
Ingang

AUTO 
POWER

STANDBY

AUTO 
POWER

STANDBY

AUTO 
POWER

STANDBY

R-N402D / R-N301R-N602 / R-N402D / R-N301 R-N602

* Invoer naar de USB-aansluiting wordt alleen ondersteund vanaf een Windows-PC.
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• DAB op twee golflengten (Band III en L-Band), 
DAB+, AM en FM 

• DAB/DAB+ met 40 zenders, FM met 30 en 
AM met 30 voorkeuzezenders 

• Afmetingen (B x H x D): 435 x 87 x 306 mm 
• Gewicht: 3,3 kg

T-D500 
Tuner

• Afstemming op 40 voorkeuzezenders AM/FM  
• Autom. geheugen FM/AM-zenders 
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 87 x 306 mm 
• Gewicht: 3,2 kg

T-S500 
Tuner

• Superieure constructie met zwaar chassis, 
aluminium voorpaneel en houten zijpanelen  

• Onderdelen van de hoogste kwaliteit in alle circuits 
• Afstemming op 40-voorkeuzezenders en Radio Data System 
• 2-regelige display van 16 tekens 
• Extra zware, trillingdempende voeten 
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 94 x 450 mm  
• Gewicht: 5,8 kg

T-S1000 Tuner

Zilveren afwerking (Afwerking Berken of Pianolak aan de zijkanten) en 
Zwarte afwerking (Donkerbruine afwerking aan de zijkanten) leverbaar.

Zwarte afwerking leverbaar. 

Zwarte afwerking leverbaar. 

• Uiterst geavanceerde circuits en opbouw
• Korte signaalpaden
• Onderdelen van hoogwaardige kwaliteit
• Afmetingen (B x H x D): 

435 x 86 x 260 mm
• Gewicht: 3,5 kg

CD-S300 
Compact Disc-speler

• Exclusief Yamaha Laadmechanisme met superieure 
stille werking en uiterst nauwkeurig CD-loopwerk 

• Differentiële D/A-converter voor hoge conversie-precisie 
met weinig ruis 

• Voeding met onafhankelijke opbouw 
• Pure Direct 
• USB-poort op voorpaneel 
• Geschikt voor afspelen MP3- en WMA-discs  
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 96 x 300 mm 
• Gewicht: 6,2 kg

CD-S700 Compact Disc-speler

Zwarte afwerking leverbaar. 

Zwarte afwerking leverbaar. 

• Yamaha's Exclusieve PlayXchange™
• Disclade opent zich geheel zodat 5 discs 

tegelijkertijd kunnen worden gewisseld 
• Afmetingen (B x H x D): 

435 x 116 x 405 mm 
• Gewicht: 6,2 kg 

CD-C600 
Compact Disc-wisselaar

Zwarte afwerking leverbaar. 

• Beschikbaarheid van streaming-dienst varieert per geografische locatie.

De YWA-10 heeft twee LAN-terminals, 
wordt gevoed via de USB-terminal van 
de receiver en biedt WPS (automatische 
installatie) of niet-automatische installatie 
via de PC.

YWA-10
Wi-Fi-adapter

Wi-Fi-adapter voor draadloze verbinding met LAN (voor R-N301 / CD-N301)

Met de YBA-11 kun je muziek draadloos 
naar de Hi-Fi-component streamen vanaf 
een mobiele telefoon of een PC die geschikt 
is voor Bluetooth. Dankzij de digitale 
verbinding en het aptX® algoritme voor 
audiocodering kun je genieten van draadloze 
streaming van muziek met optimale 
geluidskwaliteit.

YBA-11
Bluetooth Draadloze 
Audio-receiver

Bluetooth Adapter voor Wireless Music Streaming (voor A-S801 / S701 / S501 / S301)

Optionele Accessoires

YID-W10 
Draadloos Dock-systeem 
voor iPod/iPhone

Met Yamaha Docks luistert u moeiteloos naar uw favoriete muziek van uw 
iPod of iPhone. Alles wat je moet doen is het toestel in de dock plaatsen.

 Optionele Accessoires voor Dock-poort (voor R-S700/S300)

iPhone niet 
inbegrepen

Netwerk-cd-speler / Compact Disc-spelers / Compact Disc-wisselaar / Tuners

• Ondersteuning voor muziek-streaming* en Internet-radio  
• NP CONTROLLER voor smartphones en tablets 
• DC-uitgang voor als optie verkrijgbare accessoires, 

zoals YWA-10
• Geschikt voor weergave van FLAC 192 kHz/24-bit formaat
• High-performance DAC voor hoge conversie-precisie 

met weinig ruis
• Afmetingen (B x H x D): 435 x 86 x 260 mm
• Gewicht: 3,2 kg

Zwarte afwerking leverbaar. 

AUTO 
POWER

STANDBY

CD-N301 Netwerk-CD-speler
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De creatie van de actieve 
Hi-Fi-luidsprekers
Actieve luidsprekers met Hi-Fi-audiokwaliteit en een 

ferm geluid. Deze set laat je genieten van uiteenlopende 

muziek van je smartphone, netwerk-audio en streaming-

diensten. Van Yamaha, de Creatie van de Concentrated 

Powered Speaker

Witte afwerking leverbaar.

NX-N500 
Actieve netwerkluidsprekers

• Totaal 140 W hoog vermogen (70 W x 2) met discrete configuratie analoge versterker 
en Bi-Amp-aansturing

• Gebalanceerde transmissie en gebalanceerde aansluiting voor geluid van hoge kwaliteit
• Geschikt voor de FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24bit, 

Apple Lossless 96 kHz/24bit en DSD 5,6 mHz
• Breed assortiment van functies voor netwerkintegratie waaronder MusicCast 
• Stijve kast met constructie met verbindingen in drievoudig verstek  
• Indicatielampje toont de bedrijfsstatus van de luidspreker en 

de bron van het weergegeven geluid
• Afmetingen (B x H x D): 170 x 285 x 222 mm
• Gewicht: (Rechter luidspreker) 5,9 kg, (Linker luidspreker) 6,3 kg

Analoge versterker met discrete 
configuratie en Bi-Amp-aansturing   
Het systeem van discrete configuratie met 
directe aansturing van versterker en bi-amping 
produceert een krachtig geluid terwijl een hoge 
S/R-verhouding gehandhaafd blijft.

Dome Tweeter van 3 cm voor 
hoge resolutie weergave  
De tweeter kan 40 kHz weergave 
in hoge bandbreedte aan voor 
nauwkeurige weergave van hoge 
resolutie geluidsbronnen.

High-Performance ESS 32-bit 
D/A-converter 
De ES9010K2M van ESS Technology biedt 
zeer nauwkeurige verwerking en kan grote 
hoeveelheden audiogegevens afhandelen.

Hoogwaardige USB DAC-functie 
De USB DAC ondersteunt DSD 5,6 MHz 
native weergave. Ook wordt gebruik 
gemaakt van een ASIO-driver en 
wordt transmissie met geringe jitter en 
compatibiliteit met Mac® OS Interger 
Mode bereikt.

Actieve netwerkluidspreker



36 • Beschikbaarheid van streaming-dienst varieert per geografische locatie.

Micro Component-systemen / Wireless Streaming-versterkers

WXC-50 
Wireless Streaming 
Voorversterker

WXA-50 
Wireless Streaming 
Versterker

Ultieme vrijheid van luisteren.

MCR-N570D / MCR-N470D / CRX-N470D / MCR-N870 / MCR-N870D / 
MCR-N670 / MCR-N670D / WXC-50 / WXA-50

Grootse Muzikaliteit.

MCR-N870 / 
MCR-N870D 
Micro Component-systeem

[CD-NT670/CD-NT670D Netwerk-CD-speler] 
• Geschikt voor de FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24-bit 

en Apple Lossless 96 kHz/24-bit 
• MusicCast App voor bedieningsgemak
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

314 x 70 x 338 mm; 2,9 kg  

[A-U670 Geïntegreerde Versterker] 
• 70 W x 2 hoog vermogen met digitale eindversterker 

type Natural PWM met USB DAC-functie
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

314 x 70 x 342 mm; 3,3 kg/unit

[NS-BP401 Luidsprekers] 
• Luidspreker in pianolak-afwerking
• Puur aluminium diafragma 13 cm woofer  
• Zeer stijve kast 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

176 x 310 x 327 mm; Gewicht: 5,9 kg/unit

Zwart

Nauwkeurige afgestemd 
voor optimale prestaties.

MCR-N670 / 
MCR-N670D 
Micro Component-systeem

[CD-NT670/CD-NT670D 
Netwerk-CD-speler] 
• Gelijk aan MCR-N870/N870D

[A-670 Geïntegreerde Versterker] 
• 65 W x 2 hoog vermogen met digitale 

eindversterker type Natural PWM
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht:

314 x 70 x 342 mm; 3,3 kg/unit

[NS-BP301 Luidsprekers] 
• A-PMD-woofer van 13 cm levert 

superieur geluid 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

176 x 310 x 327 mm; Gewicht: 
5,9 kg/unit

Zwart

MusicCast 
CONTROLLER

(alleen MCR-N870D) MusicCast 
CONTROLLER

(alleen MCR-N670D)

• Hoog uitgestuurd vermogen (alleen WXA-50)
90 W per kanaal (6 ohm, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kan aangestuurd) 
70 W per kanaal (6 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, 2 kan aangestuurd)

• Nieuwste ESS9006AS SABRE DAC en uiterste nauwkeurige 48-bit digitale volumeregeling 
• MusicCast App voor bedieningsgemak 
• Afmetingen (B x H x D): 214 x 51,5 (zonder poot: 42) x 245,9 mm (WXA-50; 251,4 mm)
• Gewicht: 1,4 kg (WXA-50; 1,9 kg)

)

MusicCast 
CONTROLLER

MusicCast 
CONTROLLER

MusicCast 
CONTROLLER

Zilver

Traditioneel uiterlijk, 
met volop functies.

Breed scala van geavanceerde functies, 
met echte luidsprekers.

MCR-N470D 
Micro Component-systeem

MCR-N570D 
Micro Component-systeem

[CRX-N470D Netwerk-CD-Receiver] 
• Gelijk aan MCR-N570D 

[CRX-N470D Netwerk-CD-Receiver] 
• Zeer efficiënte digitale versterker 
• Ondersteunt 192 kHz/24-bit muziek 

in hoge resolutie (Flac / WAV / AIFF)
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

270 x 110 x 330 mm; 3,0 kg  

[NS-BP182 Luidsprekers] 
• Hoogwaardige witte conus-woofer 
• Fraai gevormde kast 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

154 x 273 x 230 mm; 3,3 kg/unit

[NS-BP150 Luidsprekers] 
• Vergulde luidsprekerterminals 
• VCCS-technologie  
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

154 x 274 x 237 mm; 2,6 kg/unit

CRX-N470D 
Netwerk-CD-Receiver

MCR-N570D en CRX-
N470D zijn verkrijgbaar 
in Zilver

  • Geschiktheid voor DAB varieert per geografische locatie.



37

 NS-C700  NS-B700 NS-F700 NS-SW700

De NS-700-serie wordt aangeboden in 
de afwerkingen Yamaha Pianolak Zwart 
en Pianolak Wit (behalve NS-B750).

Afwerking Pianolak Zwart

    NS-B750
2-weg basref lex 
Boekenplankluidsprekers

• Maximaal Opgenomen Vermogen: 120 W 
• Frequentiekarakteristiek: 60 Hz–50 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

198 x 350 x 290 mm; 6,7 kg/unit

    NS-B700
  2-Weg luidsprekers met Akoestische Ophanging

• Maximaal Opgenomen Vermogen: 120 W 
• Frequentiekarakteristiek: 65 Hz–50 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

150 x 270 x 154 mm; 3,5 kg/unit

    NS-C700
   2-Weg Middenluidspreker met 
Akoestische Ophanging

• Maximaal Opgenomen Vermogen: 160 W 
• Frequentiekarakteristiek: 60 Hz–50 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

500 x 170 x 170 mm; 7 kg/unit

   NS-F700
3-weg basreflex-luidsprekers vloerstaand

• Maximaal Opgenomen Vermogen: 160 W 
• Frequentiekarakteristiek: 45 Hz–50 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

354 x 1.012 x 374 mm; 25 kg/unit

     NS-SW700
Subwoofer Advanced YST I I  en QD-Bass

• Dynamisch vermogen: 300 W 
• Frequentiekarakteristiek: 20 - 160 Hz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

406 x 445 x 406 mm; 21 kg/unit

Uiterst verfijnd ontwerp 
en zeer verfijnde prestaties.

NS-700-s e r i e

• Deze modellen zijn op bepaalde geografische locaties niet verkrijgbaar.

NS-C901 NS-B901 NS-B951 NS-F901 NS-SW901

De NS-F901, NS-B951, NS-B901,            NS-C901 
en NS-SW901 worden aangeboden in de 
afwerkingen Piano Wit en Piano Zwart. 

 Afwerking Pianolak Zwart

           NS-F901   
3-weg basreflex-luidsprekers vloerstaand

• Maximum opgenomen 
vermogen: 200 W 

• Frequentiekarakteristiek: 32 Hz–50 kHz  
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

270 x 1.060 x 425 mm; 30,7 kg/unit  

NS-B951
2-weg basreflex-boekenplankluidsprekers

• Maximaal Opgenomen 
Vermogen: 120 W 

• Frequentiekarakteristiek: 45 Hz–50 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

220 x 380 x 353 mm; 9,7 kg/unit

           NS-C901
2-Weg Basref lex-middenluidspreker   

• Maximum opgenomen vermogen: 200 W 
• Frequentiekarakteristiek: 56 Hz–50 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

500 x 170 x 271 mm; 8,4 kg/unit

                 NS-B901
2-weg basref lex lu idsprekers

• Maximaal Opgenomen Vermogen: 120 W 
• Frequentiekarakteristiek: 52 Hz–50 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

220 x 349 x 237 mm; 5,9 kg/unit

NS-SW901
Advanced YST I I 
Naar Voren Gericht

• Uitgangsvermogen: 600 W 
• Frequentiekarakteristiek: 18–160 Hz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

410 x 457 x 462 mm; 32 kg

        SPS-900
Als opt ie verkr i jgbare 
lu idsprekerstandaarden 
voor NS-B951

 • 360 x 415 mm (basis), 
603 mm (hoogte), 
6,5kg/unit

Nieuwe luidsprekersstijl met 
majestueus uiterlijk voor 
magnifieke sound

Soavo-s e r i e

 NS-C444  NS-333  NS-555  NS-777

    NS-777
3-weg basreflex-luidsprekers vloerstaand

• Maximaal Opgenomen Vermogen: 250 W 
• Frequentiekarakteristiek: 30 Hz - 35 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

276 x 1.100 x 390 mm; 24,4 kg/unit

NS-555
3-weg basreflex-luidsprekers vloerstaand

• Maximaal Opgenomen Vermogen: 250 W 
• Frequentiekarakteristiek: 35 Hz - 35 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); 

Gewicht: 222 x 980 x 345 mm; 
20 kg/unit

    NS-333
2-weg basref lex lu idsprekers

• Maximaal Opgenomen Vermogen: 150 W 
• Frequentiekarakteristiek: 60 Hz - 35 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

200 x 320 x 213 mm; 5,5 kg/unit

    NS-C444
2-Weg Middenluidspreker met 
Akoest ische Ophanging

• Maximaal Opgenomen Vermogen: 250 W 
• Frequentiekarakteristiek: 55 Hz - 35 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

514 x 190 x 213 mm; 7,3 kg

Enorm Vermogen voor Opwindende
Geluidsprestaties.

EF-s e r i e

Luidsprekers
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  NS-P160   NS-F160

    NS-160 (Midden) 
• Maximaal Opgenomen 

Vermogen: 80 W 
• Frequentiekarakteristiek: 

60 Hz - 38 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); 

Gewicht: 465 x 135 x 172 mm; 
2,9 kg 

NS-B160 (Surround) 
• Maximaal Opgenomen 

Vermogen: 60 W 
• Frequentiekarakteristiek: 

60 Hz - 38 kHz  
• Afmetingen (B x H x D); 

Gewicht: 150 x 265 x 152 mm; 
1,8 kg/unit

      NS-P160
Set met middenluidspreker en 2 surroundluidsprekers

       NS-F160
     2-weg basref lex-luidsprekers 
vloerstaand

• Maximum Opgenomen 
Vermogen: 300 W 

• Frequentiekarakteristiek: 
30 Hz–36 kHz 

• Afmetingen (B x H x D); 
Gewicht: 218 x 1.042 x 369 mm; 
19 kg/unit

    NS-F350
 3-weg Basref lex 
Luidsprekers Vloerstaand

• Maximum opgenomen 
vermogen: 200 W 

• Frequentiekarakteristiek: 
35 Hz - 45 kHz 

• Afmetingen (B x H x D); 
Gewicht: 220 x 1.157 x 339 mm; 
25,9 kg/unit

    NS-F330
 2-weg Basref lex 
Luidsprekers Vloerstaand

• Maximum opgenomen 
vermogen: 200 W 

• Frequentiekarakteristiek: 40 Hz - 45 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

202 x 950 x 297 mm; 18,2 kg/unit

SPS-90
Als opt ie verkr i jgbare vloerstaande 
luidsprekerstandaarden voor NS-PA40, 
NS-P40 en NS-P20  
• Afmetingen (B x H x D): 230 x 910 – 

1.200 (hoogte-afstelling) x 230 mm  
• Gewicht: 2,2 kg/unit

NS-PA40
5.1-Kanaals Luidsprekerset

• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: (Voor) 230 x 1.000 x 230 mm 
(met standaard); 2,8 kg/unit, (Midden) 276 x 111 x 118 mm; 
0,73 kg, (Surround) 112 x 176 x 116 mm; 
0,59 kg/unit, (Subwoofer) 290 x 292 x 327 mm; 8 kg

    NS-B330
2-weg Basref lex 
Boekenplankluidsprekers

• Maximaal Opgenomen 
Vermogen: 120 W 

• Frequentiekarakteristiek: 
55 Hz - 45 kHz 

• Afmetingen (B x H x D); 
Gewicht: 183 x 320 x 267 mm; 
6,1 kg/unit

 NS-P350
Midden en 2 Surround 
Luidsprekerset

    NS-PC350 (Midden) 
• Maximum opgenomen 

vermogen: 200 W 
• Frequentiekarakteristiek: 58 Hz - 45 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

500 x 174 x 202 mm; 6,3 kg 

NS-PB350 (Surround) 
• Maximaal Opgenomen Vermogen: 150 W 
• Frequentiekarakteristiek: 57 Hz - 45 kHz  
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

186 x 320 x 208 mm; 4,8 kg/unit

Superieure hoge resolutie 
weergaveprestaties.

NS-350-s e r i e

NS-160-s e r i e

Indrukwekkend uiterlijk, 
krachtig en helder  
HomeCinema-geluid.

Set Luidsprekers

Zwarte afwerking

 Walnoot-afwerking

 NS-P350 NS-B330 NS-F330  NS-F350

Full-range 
surround 

luid-
sprekers

2-weg 
voor- 
luid-

sprekers

Full-range 
surround 

luid-
sprekers

Full-range 
surround 

luids-
prekers

Zwarte afwerking leverbaar. 

Luidsprekers

Zwarte afwerking leverbaar. 

NS-P40
5.1-Kanaals Luidsprekerset

• Maximum Opgenomen vermogen 
(Voor/Midden/Surround): 100/100/100 W  

• Dynamisch vermogen (Subwoofer): 100 W  
• Systeem Frequentiekarakteristiek: 30 Hz–25 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

(Voor/Surround) 112 x 176 x 116 mm; 0,59 kg/unit, 
(Midden) 276 x 111 x 118 mm; 0,73 kg, 
(Subwoofer) 290 x 292 x 327 mm; 8 kg

NS-P20
5.1-Kanaals Luidsprekerset

• Maximum Opgenomen vermogen 
(Voor/Midden/Surround): 100/100/100 W  

• Dynamisch vermogen (Subwoofer): 100 W  
• Systeem Frequentiekarakteristiek: 30 Hz–25 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

(Voor/Surround) 115 x 176 x 88 mm; 0,48 kg/unit, 
(Midden) 291 x 101 x 103 mm; 0,68 kg, 
(Subwoofer) 262 x 264 x 299 mm; 7 kg 

NS-P51
Set met Middenluidspreker en 2 Surround-Luidsprekers

NS-C51 (Midden)
• Maximaal Opgenomen 

Vermogen: 180 W 
• Frequentiekarakteristiek: 

70 Hz - 36 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); 

Gewicht: 415 x 135 x 167 mm; 
3,3 kg 

NS-B51 (Surround)
• Maximaal Opgenomen 

Vermogen: 150 W 
• Frequentiekarakteristiek: 

69 Hz - 36 kHz 
• Afmetingen (B x H x D); 

Gewicht: 148 x 252 x 150 mm; 
2,1 kg/unit

NS-F51
2-weg basref lex Luidsprekers 
vloerstaand

• Maximaal Opgenomen 
Vermogen: 240 W 

• Frequentiekarakteristiek: 
43 Hz - 26 kHz 

• Afmetingen (B x H x D); 
Gewicht: 233 x 973,5 x 254 mm; 
13,7 kg/eenheid

Voor films en muziek met

met een enorm gevoel voor 

dimensie

NS-F51NS-P51

NS-51-s e r i e
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NS-SW1000 NS-SW300 NS-SW200NS-SW050NS-SW100

Afwerking in Pianolak 
wit en Pianolak zwart 
leverbaar.

Afwerking in Pianolak 
wit en Pianolak zwart 
leverbaar.

 Pianolak Zwart

 Pianolak Zwart

 Pianolak Zwart

YST-SW012
Geavanceerde YST I I-subwoofer, 
Naar voren ger ichte subwoofer

• Dynamisch vermogen: 100 W 
• Frequentiekarakteristiek: 28 - 200 Hz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

290 x 290 x 328 mm; 8,5 kg

NS-SW100
Geavanceerde YST en  
Twisted Flare Port Subwoofer

NS-SW050
Geavanceerde YST en  
Twisted Flare Port Subwoofer

NS-SW300
Geavanceerde YST en Twisted Flare Port-subwoofer

NS-SW1000
Geavanceerde YST en Twisted Flare Port-subwoofer

• Uitgangsvermogen: 50 W 
• Frequentiekarakteristiek: 25–180 Hz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

351 x 352 x 408 mm; 12 kg

• Uitgangsvermogen: 50 W 
• Frequentiekarakteristiek: 28 - 200 Hz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

291 x 292 x 341 mm; 8,5 kg

• Uitgangsvermogen: 250 W 
• Frequentiekarakteristiek: 20 - 160 Hz  
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 350 x 366 x 420 mm; 18 kg

• Uitgangsvermogen: 1.000 W 
• Frequentiekarakteristiek: 18–160 Hz  
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 443 x 463 x 522 mm; 42,6 kg

YST-FSW150
Geavanceerde YST I I-subwoofer, 
naar beneden ger icht, in een rek te monteren

• Dynamisch vermogen: 130 W 
• Frequentiekarakteristiek: 30–160 Hz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

435 x 151 x 350 mm; 9,4 kg

NS-SW200
Geavanceerde YST en  
Twisted Flare Port Subwoofer

• Uitgangsvermogen: 130 W 
• Frequentiekarakteristiek: 28 - 200 Hz  
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

290 x 306 x 351 mm; 11,2 kg

YST-FSW050
Geavanceerde YST I I-subwoofer, 
naar beneden ger icht, in een rek te monteren

• Dynamisch vermogen: 100 W 
• Frequentiekarakteristiek: 35–160 Hz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht:

350 x 163 x 350 mm; 8,5 kg

YST-SW030
Geavanceerde YST en 
QD-Bass-subwoofer

• Dynamisch vermogen: 130 W 
• Frequentiekarakteristiek: 20 - 200 Hz 
• Afmetingen (B x H x D); Gewicht: 

290 x 360 x 311 mm; 10 kg

Afwerking in Pianolak 
wit en Pianolak zwart 
leverbaar.

Lage tonen die je nog meer 
emotie en opwinding brengen

Subwoofers
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Front Surround-systemen / TV Surround-systeem

• Beschikbaarheid van streaming-dienst varieert per geografische locatie.

YAS-306 YAS-306 / YAS-105 / SRT-700

• Totaal vermogen 120 W (30 W x 2 + 60 W subwoofer)
•  Biedt originele surround-sound zonder dat het tv-scherm aan 

het oog wordt onttrokken
• Hoogwaardige draadloze muziek-streaming met Bluetooth
•  2-weg, Systeem van 4 luidsprekers met basreflexpoort levert 

een goed-uitgebalanceerde sound
• Twee digitale ingangen en één analoge ingang
• Aansluiting voor een extra subwoofer
• Afmetingen (B x H x D): 546 x 65 x 300 mm 
• Gewicht: 6,1 kg

SRT-700 TV Surround-systeem

Opwindende sound 
vanonder je tv-toestel

Zilveren afwerking leverbaar. 

HOME-CINEMA 
CONTROLLER

• Totaal vermogen 120 W (30 W x 2 + 60 W ingebouwde subwoofer)
• AIR SURROUND XTREME geeft krachtige surround-sound
• Ingebouwde subwoofer x 2, Basreflex-poort x 2 voor dieper laag
• Twee digitale ingangen en één analoge ingang
• Aansluiting voor een extra subwoofer
•  Afmetingen (B x H x D): 

[bij plaatsing voor het tv-toestel] 950 x 72 x 131 mm 
[bij montage aan de wand] 950 x 131 x 80 mm (met tussenring)  

• Gewicht: 4,9 kg Zilveren afwerking leverbaar. 

YAS-306 
Front Surround-systeem

Krachtige sound voor veelzijdig amusement.

Bij wandmontage

Sluit een subwoofer aan 
Er zijn aansluitpunten voor 
een subwoofer, dus je kunt 
een subwoofer aansluiten en 
genieten van krachtiger laag 
bij films en muziek. 

YAS-105 Front Surround-systeem

•  Totaal vermogen 120 W (30 W x 2 + 60 W ingebouwde subwoofer)
• AIR SURROUND XTREME levert indrukwekkende surround-sound
• Twee digitale ingangen en één analoge ingang
• Aansluiting voor een extra subwoofer
• Slanke kast voor een prachtig stijlvolle installatie
•  Afmetingen (B x H x D): 

[bij plaatsing voor het tv-toestel] 890 x 53 x 131 mm 
[bij montage aan de wand] 890 x 131 x 59 mm (met tussenring)  

• Gewicht: 4,0 kg

Indrukwekkende sound, uiterst slanke vormgeving.

Zilveren afwerking leverbaar. 

HOME-CINEMA 
CONTROLLER

m

wde s
urrou

m
t tussenrring)  

HOME
CON

subwoofer)
nd-sound

senrring)
eren afwerking leverbaar. Zilve

E-CINEMA 
TROLLER

Bij wandmontage

MusicCast 
CONTROLLER
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Wit

NX-50    Act ieve Luidspreker NX-B55    Bluetooth Speaker-systeem

• Totaal 14 W (7 W x 2) hoog rendement en hoge geluidskwaliteit 
• Auto stand-by (aan en uit) 
• Hoofdtelefoonaansluiting en twee ingangen  
• Auto Mix - Je kunt de twee geluidsbronnen tegelijkertijd weergegeven en mixen    
• Afmetingen (B x H x D): 83 x 184 x 184 mm  
• Gewicht: (Rechter luidspreker) 1,03 kg, (Linker luidspreker) 0,9 kg

• Luidspreker-unit: 7 cm Breedbandconus  
• Afmetingen (B x H x D): 83 x 184 x 184 mm  
• Gewicht: (Rechter luidspreker) 1,1 kg, (Linker luidspreker) 0,9 kg

Stijlvol 2.1 
geluid

Krachtige 
sound

Geschikt 
voor 

Bluetooth

NX-B150    Bluetooth Speaker-systeem

• Een verfijnd ontwerp dat naadloos past in ieder interieur 
• Bluetooth-compatibiliteit waardoor je van muziek-streaming kunt genieten
• Totaal vermogen 29 W (7 W x 2 + 15 W) en loudness-regeling 
• Auto stand-by (aan en uit) 
•  Afmetingen (B x H x D): (Satelliet-luidspreker) 104 x 116 x 133 mm; 

(Lagetonen-unit) 240 x 265 x 286 mm
• Gewicht: (Satelliet-luidspreker) 0,5 kg/unit, (Lagetonen-unit) 3,7 kg

Zwart

Zilver Paars Oranje Wit

Goud

Titanium

Gemakkelijk draadloos afspelen 
vanaf Smartphones en Tablets
Geniet van de draadloze weergave 
van muziek en het geluid van films 
via jouw smartphone of tablet. 
Bedien de functies gewoon uit de 
hand en hoor een dynamische 
sound, in de rug gesteund door 
het vermogen van de NX-B55.

T V  S o u n d  B o o s t e r

Zilver

Zwart

Lichtblauw
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Digital Sound Projectors / TV Surroundsysteem

• Beschikbaarheid van streaming-dienst varieert per geografische locatie.

YSP-2700 Digita l Sound Projector

•  Omvat 16 beam-drivers en twee woofers met digitale versterkers
(107 W totaal vermogen: 2 W x 16 + Dynamische 75 W subwoofer)

• 10 CINEMA DSP-programma's
• HDMI-ingang (3 in / 1 uit) met 4K60p Doorvoer en HDCP2.2
• Twee digitale ingangen en één analoge ingang
•  Afmetingen (B x H x D):

(Front Speaker-systeem) 944 x 51 (zonder standaard) x 154 mm;
(Subwoofer) 295 x 297 x 307 mm 

• Gewicht: (Front Speaker-systeem) 4 kg; (Subwoofer) 9,1 kg

Superieure kwaliteit met verpletterend 
echte surround-sound.

SRT-1500 TV Surround-systeem

•  Omvat acht beam-drivers en twee woofers (140 W totaal vermogen: 
2,5 W x 8 beam-drivers + 30 W x 2 woofers + 60 W subwoofer) 

• Brede kast (780 mm) geschikt voor TV-toestellen van groot formaat
•  Vijf CINEMA DSP programma's: Film, Muziek, Sport, 

Spel en TV-programma
• Drie ingangen: HDMI, digitaal en analoog
• Aansluiting voor een Extra Subwoofer
• Afmetingen (B x H x D): 780 x 77 x 370 mm
• Gewicht: 9,3 kg

Gloednieuwe Entertainment Stage.

HDCP2.2

4K Ultra HD 
Pass -Through Zilveren afwerking leverbaar. 

•  Omvat acht beam-drivers en twee woofers (80W totaal vermogen: 
2,5W x 8 beam-drivers + 30W x 2 subwoofers)

• Vijf CINEMA DSP programma's: Film, Muziek, Sport, Spel en TV-programma
• Drie ingangen: HDMI, digitaal en analoog
• Aansluiting voor een Extra Subwoofer
•  Clear Voice (Heldere Stemweergave) maakt dat dialoog en vertellingen 

gemakkelijk zijn te verstaan
• Afmetingen (B x H x D): 1.000 x 65 x 130 mm 
• Gewicht: 4,7 kg 

HOME-CINEMA 
CONTROLLER

HOME-CINEMA 
CONTROLLER

YSP-1600 Digita l Sound Projector

Bereid je voor op echt amusement uit een Soundbar.

HDCP2.2

4K Ultra HD 
Pass -Through 

Zilveren afwerking leverbaar. 

Zilveren afwerking leverbaar. 

HDCP2.2

MusicCast 
CONTROLLER

MusicCast 
CONTROLLER

MusicCast 
CONTROLLER

YSP-2700 / YSP-1600 / SRT-1500 / YSP-5600SW YSP-2700 / YSP-5600SW
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Ervaar de magie van Surround 
weerkaatst via de wanden. 
Na meer dan tien jaar YSP-historie wordt een nieuwe weg ingeslagen 

met de beam-luidspreker-layout. Het meest geavanceerde model in 

de YSP-historie biedt alle high-spec functies die je nodig hebt.

YSP-5600SW Digita l Sound Projector

[YSP-5600 Digital Sound Projector] 
• Totaal vermogen 128 W (88 W + 40 W woofer)
• Vier luisterstanden: 3D Surround, Surround, Stereo en Target
•  10 programma's geschikt voor CINEMA DSP 3D: 3 Film, 

3 Muziek en 4 Amusement
• HDMI-ingang met 4K60p Doorvoer en HDCP2.2
•  Afmetingen (B x H x D): 

1.100 x 212 x 93 mm
(Met standaard: 1.100 x 216 x 122 mm)  

• Gewicht: 11,7 kg

[NS-SW300 Geavanceerde YST en 
Twisted Flare Port Subwoofer] 
• Zie pagina 39

[SWK-W16 Draadloze Subwoofer-set] 
•  Afmetingen (B x H x D): 

210 x 53,5 x 123,5 mm 
• Gewicht: 0,65 kg

46 luidsprekers die laten zien wat de evolutie 
heeft gebracht. Weerkaatsing via het plafond 
geeft 9.1 kanalen.
Zeer nauwkeurig gerichte stralen van geluid worden gecreëerd via 
nauwkeurige afregeling van elk van de 46 luidsprekers. Sommige van deze 
stralen worden weerkaatst door de omringende wanden, en 12 luidsprekers 
(zes aan iedere zijde) zijn omhoog gericht zodat het geluid weerkaatst van 
het plafond. Dit geeft een uiterst realistische driedimensionale sound in alle 
richtingen, ook de verticale, voor een sound-presence als nooit tevoren — 
alleen van Yamaha.

HDCP2.2

van één enkele unit

SW Digita l Sound ProjectorSSW Digita l Sound Projector

 • Afmetingen (B x H x D); Gewicht:   

630–730 x 112 x 19–23 mm; 1,6 kg

SPM-K30 Beugel voor wandmontage 

Optionele Accessoires

HOME-CINEMA 
CONTROLLER

MusicCast 
CONTROLLER
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Zwart Wit

Wit Zwart

• 2-weg, systeem van 2 luidsprekers met twee passieve radiators 
• Met Stereo Pairing kun je twee units koppelen zodat een breder 

stereogeluid ontstaat.
• Eenvoudig en fraai ontwerp en montage aan de wand mogelijk 
• Afmetingen (B x H x D): 120 x 160 x 130 mm 
• Gewicht: 1,7 kg

• Compact, stijlvol ontwerp — je kunt het plaatsen als een fotolijst
• Klok- en wekfunctie met MusicCast App 
• Afmetingen (B x H x D): 195 x 195 x 60 mm 
• Gewicht: 1,1 kg

• Mooi kunstkaderontwerp verfraait iedere woonruimte
• Vergroot metalen en aluminium kader met een 

luxueuze structuur
• Afmetingen (B x H x D): 302 x 302 x 65 mm 
• Gewicht: 3,3 kg

• Ontwerp van passieve radiator biedt verrassend krachtig laag
• Met Stereo Pairing kun je twee units koppelen zodat 

een breder stereogeluid ontstaat.
• Je kunt de luidspreker verticaal of horizontaal aan de wand hangen
• Afmetingen (B x H x D): 243 x 157 x 113 mm 
• Gewicht: 2,2 kg

WX-010  
Wireless Streaming-luidspreker

ISX-18D  
Geïntegreerd audiosysteem

ISX-80  
Geïntegreerd audiosysteem

WX-030  
Wireless Streaming-luidspreker

Compacte afmetingen, veel plezier.

Ziet er mooi uit in 
iedere ruimte

Geef je kamer een muzikaal interieur.

Verfraai uw kamer 
met muziek

Vergroot het plezier van muziek.

WX-010 / WX-030 / 
ISX-18D / ISX-80 

Zwart Wit

Zwart

Wit

  Paars 

mini jack

ISX-803 
Geïntegreerd audiosysteem

Donkerblauw

• overige functies gelijk aan ISX-803

Model DAB/DAB+ Tuner

ISX-803D     

Geïntegreerd audiosysteem

mini jack

FM 5 Station
Preset

Baksteen / Zwart / Wit• Stijlvolle digitale klok met IntelliAlarm™
• DTA CONTROLLER-app voor bedieningsgemak
•  NFC-compatibele Bluetooth-verbinding met een druk op 

de knop
•  Afmetingen (B x H x D, met standaard/zonder standaard): 

410 x 997 x 295 mm/410 x 410 x 85,7 mm 
• Gewicht (met standaard/zonder standaard): 12 kg/ 6,44 kg

WX-010 / WX-030 / ISX-18D / ISX-80 / ISX-803 / ISX-803D / 
LSX-700 / LSX-170 / LSX-70 

Wireless Streaming-luidsprekers / Geïntegreerde Audiosystemen / Lighting-Audiosystemen

MusicCast 
CONTROLLER

MusicCast 
CONTROLLER MusicCast 

CONTROLLER

MusicCast 
CONTROLLER

FM 30 Station
Preset

FM 30 Station
Preset

• Beschikbaarheid van streaming-dienst varieert per geografische locatie.   • Geschiktheid voor DAB varieert per geografische locatie.
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Zwart

mini jackKies uit drie draadloze muziekstijlen.

Bruin / Wit

LSX-70
Light ing Audiosysteem 

• Oplaadbaar met geïntegreerde accu waarmee 
u kunt rondlopen

• Afmetingen (B x H x D): 94 x 241 x 94 mm
• Gewicht: 0,95 kg

In de hand—draagbaar

• Diffusor spreidt het geluid en 
het licht over 360°

• Afmetingen (B x H x D): 
271 x 290 x 271 mm

• Gewicht: 3,3 kg

LSX-170
Light ing Audiosysteem 

Op het dressoir

• Indirecte verlichting geeft een 
comfortabele leefruimte

• Afmetingen (B x H x D); 300 x 
1.152 x 300 mm (met standaard)

• Gewicht: 5,5 kg

LSX-700
Light ing Audiosysteem 

Op de vloer

Champagne GoudBrons / Zwart mpagne G

ard)(met standaa

Zwart / Champagne Goud Brons

Breng geluid en licht op iedere gewenste plek. Met Relit wordt iedere ruimte onmiddellijk 
aantrekkelijker. Het is een gemakkelijke, elegante manier om van jouw favoriete muziek te genieten

Geluid + Licht Ervaar de magie
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Zwart

TSX-B235  
Desktop Audiosysteem

MCR-B020  
Micro Component-systeem

10 kleurrijke ontwerpen,  
geïnspireerd op 
Yamaha motorfietsen.

• Geniet van je muziek vanaf je smartphone via een draadloze Bluetooth-verbinding
• Dynamisch geluid met super-grote woofer van 10 cm voor een krachtig laag
• Maximale mobiliteit door netstroom- en batterijvoeding
•  Afmetingen (B x H x D): 

210 x 237 x 240 mm
• Gewicht: 1,5 kg

mini jack
Zwart Grijs Oranje

Blauw

HPH-PRO500 / HPH-PRO400 / HPH-PRO300 / HPH-M82 / EPH-M200 / EPH-M100

[CD Receiver] 
• Weergave van iedere muziekbron: CD, USB, FM-radio 
• AUX-In-aansluiting voor een PC of Digitale Audiospeler
• 15 W x 2 uitgangsvermogen 
• Afmetingen (B x H x D): 

[MCR-B043] 180 x 130 x 276 mm
[MCR-B043D] 180 x 130 x 281 mm 

• Gewicht: 2,6 kg 

[Luidsprekersysteem] 
• ø11 cm luidspreker-unit met grote 

magneet voor een rijk laag   
• Afmetingen (B x H x D): 

129 x 126 x 251 mm 
• Gewicht: 1,5 kg/unit

OranjeZwart

FM 30 Station
Preset mini jack

10colours

Puur wit

FM 30 Station
Preset mini jack

• overige functies gelijk aan TSX-B235

• overige functies gelijk aan MCR-B043

Model DAB/DAB+ Tuner

Model DAB/DAB+ Tuner

TSX-B235D Desktop Audio-systeem 

MCR-B043D Micro Component-systeem

• DTA Controller voor smart bediening
• Music Enhancer
• 15 W x 2 uitgangsvermogen

[CD Receiver] 
• Via de USB-poort kun je je smartphone of tablet opladen 
• 15 W x 2 uitgangsvermogen
• Afmetingen (B x H x D): 180 x 143 x 279 mm
• Gewicht: 1,8 kg 

[Luidsprekersysteem] 
• ø10 cm luidspreker-unit 
• Afmetingen (B x H x D): 

120 x 142 x 258 mm 
• Gewicht: 1,3 kg

PDX-B11 
Bluetooth-luidsprekersysteem 

MCR-B043  
Micro Component-systeem

Pure kleur, Puur geluid.

Robuust uiterlijk, 
comfortabel 
draagbaar.

Voor alle muziek, voor iedere stijl.

Puur zwart

FM 30 Station
Preset mini jack

Desktop Audiosystemen / Bluetooth Luidsprekersysteem / Micro Component-systemen

• Afmetingen (B x H x D): 
370 x 110 x 234 mm 

• Gewicht: 3,9 kg

Donkergroen Donkergrijs

Geel Zwart

Beige

Wit

LichtblauwOranje

Rood

• Uniek audio-ontwerp met klok en wekker  
•  Bluetooth-compatibiliteit waardoor je van muziek-streaming kan genieten  
• Twee breedbandluidsprekers van 5-cm en een basreflexpoort 
• USB-poort voor het opladen van je smartphone 
• Afmetingen (B x H x D): 180 x 100 x 200 mm  
• Gewicht: 0,9 kg

Model met alle functies behalve DAB/DAB+ -tuner.

TSX-B15D Desktop Audio-systeem 

TSX-B15D 
Desktop Audiosysteem

Muziek in stijl. 

Wit

mini jack

mini jack

  • Geschiktheid voor DAB varieert per geografische locatie.
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WWitWitZwZwaZwartBlauBlaulauw

Beige

Blauw

Wit

Roze

Zwart

Zwart

Goud

Blauw

Titanium

Goud

Rood

EPH-R52     
In-ear hoofdtelefoon

EPH-W32     
In-ear hoofdtelefoon

EPH-W22     
In-ear hoofdtelefoon

EPH-WS01     
In-ear hoofdtelefoon

EPH-R32     
In-ear hoofdtelefoon

EPH-R22     
In-ear hoofdtelefoon

EPH-RS01     
In-ear hoofdtelefoon

•  Gelamineerd metaal met mangaan, 
strakke weergave van lage tonen

•  Speciaal ontwerp met driver van 
Φ8,5 mm.

• Gewicht: 15,4 g • Speciaal ontwerp Φ8,5 mm driver en 
sound-tuning-pipe voor rijk middenbereik 
en laag

• Gewicht: (EPH-W32) 22,6 g; 
(EPH-R32) 15,4 g

• Speciaal ontwerp met driver van Φ8,5mm. 
Geniet van het luisteren naar muziek met een 
krachtig laag

• Gewicht: (EPH-W22) 22,5 g; 
(EPH-R22) 15,3 g

• Bestand tegen zweet en water*
• Gewicht: (EPH-WS01) 22,5 g; 

(EPH-RS01) 15,3 g
* Alleen oortelefoondelen.

Goud

Wit

Bruin

Rood

Blauw

ZwartHPH-M82         Hoofdtelefoon

• Twist-adjustable hoofdband 
• kabel van 1,2 m in dezelfde kleur 

als de body 
• Zacht oorkussen biedt luistercomfort
• Gewicht: 150 g

HPH-200     Hoofdtelefoon

• Open ontwerp 
geeft een natuurlijk geluid 

• Grote driver van Φ40 mm 
produceert een krachtig laag 

• Gewicht: 180 g

Muziek is nog nooit 
zo modieus geweest.

EPH-M200     Earphones voor een dynamisch geluid

• De eerste* earphones ter wereld met β-titanium 
sound-tubes

• Grote driver-unit van 15 mm voor een dynamisch 
geluid van hoge resolutie

• Gewicht: 19,2 g
* In-huis onderzoek (vanaf april 2014)

Beleef geluid 
opnieuw.

De stĳ lvolle manier om jouw muziek altĳ d bĳ  je te hebben. Comfortabele pasvorm 
voor tĳ dens het sporten

Houd je van Muziek, Luister dan naar de PRO's.

In-ear hoofdtelefoon van topkwaliteit.

EPH-M100     Earphones voor een dynamisch geluid

• Geluidsstructuur van hoge kwaliteit voor 
superieure pasvorm en rijk laag 

• Grote driver-unit van 15 mm voor een dynamisch 
geluid van hoge resolutie

• Gewicht: 19,1 g

EPH-100     In-ear Hoofdtelefoon

• Super-compacte driver met een van Φ6mm
• Nauwkeurig vormgegeven aluminium body
• Gewicht: 13,5 g

HPH-PRO500     Hoofdtelefoon

De ultieme geluidservaring 
•  Φ50 mm drivers van de allerhoogste kwaliteit, 

voor mobiel geoptimaliseerd 
•  Stevige oorschelpen van een hoogwaardige 

aluminium legering 
•  Dubbele ingangs-/uitgangspoorten geven allerlei 

aansluitmogelijkheden
• Gewicht: 369 g (zonder kabel)

HPH-PRO400     Hoofdtelefoon

De kunst van het luisteren 

• Superieure, voor mobiel 
geoptimaliseerde Φ50 mm 
drivers voor maximale 
efficiency 

• Gewicht: 289 g

HPH-PRO300     Hoofdtelefoon

Hoogwaardig geluid, onopvallende stijl 

• Superieure, 
voor mobiel 
geoptimaliseerde 
drivers van Φ40 mm 

• Gewicht: 200 g

Met afstandsbediening Met Draadloze unit Met Draadloze unit Met Draadloze unit

Met afstandsbediening Met afstandsbediening Met afstandsbediening 
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Hoofdtelefoons van de allerbeste kwaliteit 
die superieur geluid geven.

Hoofdtelefoons / In-oor-hoofdtelefoons

De afstandsbediening heeft dezelfde 
kleur als de body Je kunt functies 
van Apple-apparaten regelen en je 
kunt met de microfoon een gesprek 
voeren via een iPhone.

De afstandsbediening 
van de Pro-serie is 
geschikt voor functies 
van apparaten van 
Apple®, zoals afspelen, 
stoppen en overslaan, 
en via de microfoon kun 
je een gesprek voeren 
over een iPhone.
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Wanneer je staat voor belangrijke beslissingen in je leven en nieuwe wegen inslaat, 

nieuwe richtingen kiest, is er altijd muziek–die je bijna ongemerkt de weg wijst.

Alles krijgt een levendige kleur en muziek brengt de hele ervaring tot in je hart. Muziek spreekt 

zacht en verandert zonder een moment van onderbreking ogenblikkelijk de sfeer. Al voordat 

woorden als 'netwerk-audio' zelfs maar bestonden. 

Yamaha liep al voorop bij de ontwikkeling van draadloze muzieksystemen. 

Nu is er een heel nieuw begin met een volledig revolutionaire nieuwe blik.

- MusicCast -

Je verbeelding wordt geprikkeld met frisse, nieuwe muzikale impulsen.

Een geheel nieuw verhaal–van jou en de muziek–begint hier.

Re: Music

• AirPlay werkt met iPhone, iPad en iPod touch met iOS 4.3.3 of later, Mac met OS X Mountain Lion of later en Mac 
en PC met iTunes 10.2.2 of later. Ondersteunt iOS 7 of later voor installatie met Wireless Accessory Configuration. 
"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekent dat een elektronisch accessoire is ontworpen om 
specifiek te worden aangesloten op respectievelijk iPod, iPhone of iPad, en dat de ontwikkelaar heeft verklaard dat 
aan de Apple-normen voor prestaties wordt voldaan. Apple is niet verantwoordelijk voor de goede werking van dit 
apparaat en is er ook niet voor verantwoordelijk dat het voldoet aan de standaarden van veiligheid en wetgeving. 
NB. het gebruik van dit accessoire met iPod, iPhone of iPad kan de draadloze prestaties beïnvloeden. AirPlay, iPad, 
iPhone, iPod, iPod nano en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. 

• Android is een handelsmerk van Google Inc. 
• Het merkteken van het woord Bluetooth® en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van 
Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens door Yamaha Corporation valt onder een licentie. 
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren. 

• Het logo Wi-Fi CERTIFIED is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark is een 
merkteken van de Wi-Fi Alliance. "Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "Wi-Fi Direct" en "Miracast" zijn merktekens of 
gedeponeerde merken van de Wi-Fi Alliance. 

• Spotify en het logo van Spotify zijn gedeponeerde handelsmerken van de Spotify Group. 
• Napster en het logo van Napster zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van Rhapsody International. 
• JUKE en het logo van JUKE zijn gedeponeerde handelsmerken van Media-Saturn-Holding GmbH. 
• DLNA™ en DLNA CERTIFIED™ zijn handelsmerken en/of servicemerken van Digital Living Network Alliance. Alle 

rechten voorbehouden Ongeautoriseerd gebruik is streng verboden. 
• Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio en het symbool met de dubbele-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. 

• Zie voor DTS-octrooien http://patents.dts.com. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS, het Symbool, DTS in 
combinatie met het Symbool, DTS:X en het DTS:X logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van 
DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle Rechten voorbehouden. 

• De aptX®-software is een copyright van CSR plc of van groepsondernemingen. Alle rechten voorbehouden Het aptX-
merkteken en het aptX-logo zijn handelsmerken van CSR plc of een van zijn groepsondernemingen en kunnen zijn 
geregistreerd in een of meer rechtsgebieden.

• Burr-Brown is een handelsmerk van Texas Instruments Incorporated. 
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken 

van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ en de logo' s zijn handelsmerken van de

Blu-ray Disc Association. 
• "x.v.Colour" is een handelsmerk van Sony Corporation. 
• Java is een gedeponeerd handelsmerk van Oracle en/of ermee gelieerde ondernemingen. 
• "AVCHD" en het "AVCHD"-logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. 
•  is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation. 
• Picasa en het Picasa-logo zijn handelsmerken van Google Inc. 
• Andere namen van bedrijven en producten kunnen handelsmerken zijn van Yamaha Corporation en hun 

respectievelijke eigenaren. 
• Schermafbeeldingen zijn nagebootst. 
• Kleuren en afwerkingen in deze catalogus worden getoond kunnen afwijken van die van de werkelijke producten.
• Verkrijgbaarheid, kleuren en specificaties van producten kunnen afhankelijk van de geografische locatie afwijken. 
• Ontwerpen en specificaties van producten kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Voor verdere productinformatie kan je contact opnemen met de volgende vestigingen:

Yamaha Music Europe GmbH

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

http://nl.yamaha.com

Contact voor Nederland, België & Luxemburg:

Yamaha Music Europe GmbH
Branch BeNeLux
Clarissenhof 5 B
4133 AB Vianen
Nederland
Tel: +31 (0) 347 358 049


