Poznaj rodzinę Yamaha
Domowy system bezprzewodowej muzyki

Kino domowe

Soundbary

Domowy system bezprzewodowej muzyki
Multiroom z jakością Yamaha
Amplitunery AV

Soundbar

Amplitunery Stereo

Seria RX-V

MusicCast YAS-306

MusicCast HTR-4069
MusicCast RX-V481
MusicCast RX-V481DAB
MusicCast RX-V581
MusicCast RX-V681
MusicCast RX-V781

MusicCast YSP-1600

MusicCast R-N402DAB
MusicCast R-N602

MusicCast YSP-2700
MusicCast YSP-5600

Seria AVENTAGE

Jeszcze nigdy nie miałeś tylu możliwości.
Najszerszy na rynku wybór produktów,
a wszystkie w jednym inteligentnym syste-

Komponenty hi-fi

MusicCast RX-A660
MusicCast RX-A860
MusicCast RX-A1060
MusicCast RX-A2060
MusicCast RX-A3060

Soundstage
MusicCast SRT-1500

Głośniki bezprzewodowe

Odtwarzacze
strumieniowe
MusicCast WXC-50
MusicCast WXA-50

Systemy mini

mie multiroom, którym sterujesz ze swojego
smartfonu. Możesz przesyłać muzykę pomiędzy pomieszczeniami, a każdy z domowników
ma pełną swobodę korzystania z dowolnego
elementu systemu. Serwisy strumieniowe, pliki

Amplitunery AV
Seria SLIM
MusicCast RX-S601DAB
MusicCast RX-AS710DAB

Głośniki
bezprzewodowe
MusicCast WX-010

PianoCraft
MusicCast MCR-N470DAB
MusicCast MCR-N570DAB

MusicCast WX-030

z komputera, płyty CD, dźwięk z telewizora,
radio internetowe, muzyka z winylu – a wszystko bezprzewodowo i w najwyższej jakości!

Procesor AV
MusicCast CX-A5100

Grand PianoCraft
Sieciowe głośniki
hi-fi
MusicCast NX-N500

MusicCast MCR-N670
MusicCast MCR-N670DAB
MusicCast MCR-N870
MusicCast MCR-N870DAB

Zarejestruj już dziś!
Zarejestruj swoje urządzenie na
www.audioklan.pl, a otrzymasz bezpłatnie
3 lata gwarancji oraz 3 miesiące serwisu
muzycznego
Hi-Fi gratis

System audio
MusicCast ISX-18DAB
MusicCast ISX-80

Wybieraj co lubisz i zestawiaj jak chcesz
Wybierając spośród 35 różnorodnych urządzeń AV, takich jak np. kino domowe,
sprzęt hi-fi, miniwieże, soundbary czy aktywne głośniki, możesz stworzyć bezprzewodowy system audio w całym domu i łatwo przenosić dźwięk z pokoju do pokoju.

TV

Pliki
muzyczne

Serwisy
strumieniujące

Dwustronna łączność Bluetooth

Każdy z domowników może w tym samym czasie słuchać innej muzyki, odtwarzając ją z dowolnego urządzenia systemu, bez względu na to, w którym pomieszczeniu się znajduje. Można też łączyć strefy, aby odtwarzać w nich tę samą muzykę.

Dzięki MusicCast nie tylko można odtwarzać muzykę ze smartfonu, tabletu
lub laptopa, lecz także przesyłać ją do dowolnych słuchawek lub głośnika Bluetooth,
nawet innego producenta.

Pokój dziecka
Twoje dziecko może przesłać ci do sypialni swoją
najnowszą muzykę z YouTube, a ty zrewanżujesz się
legendami rocka z winylu w salonie.

Radio
internetowe

np. amplituner AV

CD / Blu-ray

Bądź niezależny lub baw się razem

np. system audio

Muzyka na żywo
Teraz do swojego systemu multiroom włączysz nawet
fortepian! Ciesz się tworzeniem muzyki i dziel się nią
z bliskimi, przesyłając dźwięk także do innych pokojów.

Gramofon

Komputer

Prawdziwe hi-fi!

np. Yamaha
Disklavier Enspire

np. miniwieża

np. głośnik
bezprzewodowy

Salon
Zrelaksuj się przy ulubionej muzyce
lub filmie. A może oglądasz wieczorne
wiadomości? Gdy wyjdziesz do
kuchni przygotować kolację, dźwięk,
którego słuchasz, pójdzie za tobą.

Kuchnia
Smartfon

Wygodne sterowanie
Aplikacja MusicCast Controller w polskiej wersji językowej zapewnia każdemu
z użytkowników możliwość indywidualnego
sterowania domową muzyką przy użyciu swojego smartfonu lub tabletu.
Aplikację MusicCast Controller
pobierzesz bezpłatnie z platform:

Yamaha MusicCast to te same wysokiej jakości urządzenia audio-wideo, które
cenisz i lubisz, więc nie musisz ich dublować głośnikami multiroom. Ciesz się prawdziwym hi-fi, korzystając z wygody bezprzewodowego systemu strefowego!

Sypialnia
Twoja ulubiona muzyka lub radio obudzi cię
o poranku. Możesz przesłać ten dźwięk, np. do
kuchni, by towarzyszył ci przy porannej kawie.

Spędzasz w kuchni sporo czasu? Yamaha MusicCast dostarczy tam
twoją muzykę z dowolnego urządzenia w domu. A może wolisz
odtwarzać pliki bezpośrednio z telefonu? Wszystko jest możliwe.

DSD

5.6 MHz

WAV/FLAC/AIFF

192 kHz

Apple Lossless

96 kHz

Wystarczy jeden element

Łatwa bezprzewodowa komunikacja
Wystarczy zwykłe domowe Wi-Fi, aby cieszyć się bezprzewodową muzyką
w każdym pokoju. Dodatkowo, MusicCast zapewnia łączność Bluetooth oraz AirPlay.

System jest bardzo elastyczny i możesz go rozbudować, kiedy tylko chcesz.
Zacznij od pojedynczego elementu, a z upływem czasu możesz dodawać
kolejne komponenty w innych pokojach, tworząc system multiroom.
Możesz zacząć np.
od amplitunera AV lub
systemu kina domowego

Masz już sprzęt audio?
Dodaj do niego nowoczesne funkcje sieciowe oraz
możliwość bezprzewodowego przesyłania muzyki do innych
pomieszczeń. Yamaha MusicCast może łatwo zintegrować
twoje urządzenia audio w ramach systemu multiroom.

Yamaha MusicCast odtwarza
wiele formatów audio najwyższej rozdzielczości, takich
jak FLAC, WAV, AIFF, Apple
Loseless, a nawet DSD.

Za pomocą WX-C50,
dołączysz do MusicCast
każde urządzenie.

www.MusicCast.pl

Potem dodać
bezprzewodowy głośnik,
np. w kuchni lub pokoju dziecka

Następnie, stworzyć kolejną
strefę, np. dodając soundbar
do telewizora w sypialni

