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S
¹ wymagaj¹ce transmisji oœmiokana³owej
(7.1) Dolby TrueHD oraz DTS HD Audio
(równie¿ w najbardziej rozszerzonej wersji

Master), ale oczywiœcie równie¿ zestaw
obowi¹zkowy, czyli wci¹¿ jeszcze najbardziej
przydatne Dolby Digital i DTS (wraz ze swoimi
odpowiednikami EX i ES) oraz Dolby ProLogic
IIx. Formaty HD musz¹ byæ przesy³ane z³¹czami
HDMI i takie te¿ w liczbie 2/1 (wejœcia/wyjœcia)
znajdziemy. Pod wzglêdem przy³¹czeniowym
RX–V663 jest wyposa¿ony fantastycznie. Dla
cyfrowych sygna³ów audio s¹ zarówno wejœcia
elektryczne (dwa), jak i optyczne (trzy), a nawet
jedno wyjœcie w tym ostatnim standardzie. Jest
przedwzmacniacz gramofonowy, a wyjœcia
subwooferowe s¹ dwa.

Terminali g³oœnikowych mamy a¿ dziewiêæ
(podwójny zestaw dla frontów). Mo¿liwoœci
kompletu siedmiu koñcówek mocy mo¿na
wykorzystaæ na kilka sposobów: oczywiœcie
w ramach pe³nego 7.1, albo pod³¹czyæ przednie
kolumny efektowe Presence (firmowy wk³ad
Yamahy w powiêkszenie liczby kana³ów), albo
dodatkow¹ parê B klasycznych frontów, albo
uruchomiæ bi–amping „przodów” lub drug¹
strefê, w czym alternatywnie pomog¹ zainstalo-
wane równie¿ wyjœcia niskopoziomowe. Do tych
wszystkich wariacji przydadz¹ siê wyzwalacz 12V
i gniazda elektrycznego systemu zdalnego
sterowania. Wielopinowe gniazdo Dock kojarzy
siê z konektorem dla stacji do iPoda, mo¿e

RX-V663Yamaha

równie¿ obs³u¿yæ firmowy adapter bezprzewo-
dowej transmisji Bluetooth.

Yamaha nie ma wprawdzie skalera obrazu,
ale to bodaj jedyny brak. Na pok³adzie jest
konwerter, którego kompetencje s¹ wystarczaj¹-
ce, aby zaj¹æ siê dowolnym sygna³em i prze-
kszta³ciæ go na inny standard. Ograniczeniem,
choæ w praktyce ma³o istotnym, mo¿e byæ tylko
przejœcie z HDMI na analog, wszystkie Ÿród³a
analogowe, czy to kompozyt, S–Video czy
komponent (bez 1080p) mog¹ byæ konwertowa-
ne i wypuszczone przez HDMI – z zachowaniem
oryginalnej rozdzielczoœci (choæ mo¿liwa jest
konwersja I/P).

Pilot zdalnego sterowania to stary znajomy
z ekranikiem LCD, uniwersalny, mocno za³ado-
wany kolorowymi przyciskami.

Wnêtrze obudowy zosta³o szczelnie
zapakowane uk³adami. Koñcówki mocy
z przodu, a ca³a elektronika s³u¿¹ca obróbce
sygna³ów z ty³u. P³ytki pouk³adano poziomo
tworz¹c piêtra, które trzeba by³o niestety spi¹æ
du¿¹ iloœci¹ przewodów. Modu³ cyfrowy zosta³
wciœniêty miêdzy g³ówn¹ p³yt¹ a wejœciami,
mo¿na tam jednak dostrzec œwietny konwerter
sygna³ów wideo Analog Devices. Stopnie
wyjœciowe zrealizowano w oparciu o siedem par
tranzystorów Sankena.

Yamaha stawia na nieustanny rozwój i aplikuje do swoich produktów

coraz to nowsze uk³ady. Pod wzglêdem wyposa¿enia amplitunerów

mo¿na jej przyznaæ tytu³ lidera. RX–V663 ma siedem koñcówek mocy, ale

w tym przypadku nie jest to tylko kwestia przyzwyczajenia i powielenia

schematu; w amplitunerze tym zawarto bowiem komplet najnowszych

dekoderów surround, zwi¹zanych z p³yt¹ Blu–ray.

HDMI same w sobie nie stanowi¹ ju¿ takiej

atrakcji jak rok temu, ale w tej cenie

umiejêtnoœæ konwersji sygna³u z wejœæ

analogowych wci¹¿ jest czymœ specjalnym.

Wielopinowe z³¹cze DOCK s³u¿y nie tylko

pod³¹czeniu stacji dokuj¹cej dla iPoda, Yamaha

rozszerza funkcjonalnoœæ swojego interfejsu

dodaj¹c wspó³pracê z przystawk¹ Bluetooth.

NIEBIESKIE
SZALEÑSTWO
Komunikacja bezprzewodowa w amplitune-

 rach wielokana³owych obecna jest coraz
czêœciej, chocia¿ w modu³y sieci WiFi wyposa¿ane
s¹ na ogó³ dro¿sze modele. Transmisja tego typu
s³u¿y jednak przede wszystkim dostêpowi do
sieci Internet i przesy³anych za jej poœrednictwem
sieciowych stacji radiowych, bywa tak¿e metod¹
na transfer muzyki z komputera lub serwera.
Œwietlan¹ przysz³oœæ wydaje siê mieæ przed sob¹
inny sposób transmisji, a mianowicie Bluetooth.
Pocz¹tkowo zarezerwowany dla zestawów
g³oœnomówi¹cych w telefonach komórkowych
oraz transmisji danych miêdzy nimi a komputera-
mi PC, Bluetooth dziêki nowej specyfikacji v2.0
EDR zdobywa ogromn¹ popularnoœæ jako noœnik
dwukana³owego dŸwiêku. Niemal ka¿dy nowo-
czesny telefon komórkowy wyposa¿ony jest
w³aœnie w taki interfejs, a komórka coraz czêœciej
s³u¿y równie¿ jako odtwarzacz MP3. Bluetooth
stereo wkrada siê tak¿e do tradycyjnych „empe-
trójek”. Zaoferowanie przez Yamahê modu³u
dostêpowego Bluetooth dla amplitunerów A/V
wydaje siê wiêc mieæ g³êboki sens. Ceny modu-
³ów transmisji Bluetooth s¹ ju¿ w tej chwili
bardzo niskie, jest tylko kwesti¹ czasu, kiedy
niebieski standard zawita jako integralna czêœæ
do wzmacniaczy, amplitunerów, a ju¿ na pewno
zestawów mini.
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ODS£UCH
Urz¹dzenie uraczy nas przede wszystkim œwietn¹ rytmik¹ i spor¹

dawk¹ szaleñstwa. Mo¿e siê to podobaæ szczególnie w partiach
wielokana³owych, filmy z wartk¹ akcj¹ wypadaj¹ fantastycznie.
Dramaturgia, emocje, nawet przera¿enie – w to chce nas wci¹gn¹æ
Yamaha. I wcale nie s¹ za to odpowiedzialne tylko skraje pasma,
Yamaha czerpie si³ê i dynamikê ze spójnego i doœæ wyrównanego
charakteru, w którym wszystkie podzakresy maj¹ du¿o do powiedzenia,
a czasami do wykrzyczenia.

Bas w stereo jest krótki, niezbyt ofensywny, zostawia sporo miejsca
dla subwoofera, ale sam dobrze trzyma tempo i zwartoœæ zdarzeñ.
Najni¿sze rejestry s¹ przyt³umione, Yamaha jakby œwiadomie nie
zapêdza siê w te rejony, które mog³yby swoim udzia³em os³abiæ
motorycznoœæ. Œrednica to ju¿ bezkompromisowa odwaga, momentami
twardoœæ, ale te¿ selektywnoœæ i zró¿nicowane. Korzystaj¹ na tym
dialogi wrêcz przybite do œrodka ekranu, jednoznaczne. Wysokie tony
czêsto s¹ Ÿród³em ostrych wybrzmieñ, które jednak dobrze wtapiaj¹ siê
w ca³oœæ.

Nie jest to wprawdzie oferta dla poszukuj¹cych aksamitnoœci
i ciep³a, czy to w muzyce, czy w kinie, ale dobra dynamika te¿ wysoko
procentuje w obydwu œrodowiskach.

RX-V663
Cena [z³] 2000
Dystrybutor AUDIOKLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Du¿a liczba uk³adów szczelnie wype³nia obudowê.
Nowoczesna sekcja cyfrowa dla obrazu i dŸwiêku, so-
lidne tranzystorowe koñcówki mocy.

Funkcjonalnoœæ
Bardzo rozbudowana. Dekodery dŸwiêku HD, mno-
goœæ konfiguracji siedmiu koñcówek mocy, autokalibra-
cja, obs³uga kolumn 4 omowych, druga strefa, konwer-
ter wideo (ale bez skalera)...

Parametry
Bardzo mocny zw³aszcza w stereo, ale i w trybie wielo-
kana³owym dobrze sobie radzi. Niskie zniekszta³cenia.

Brzmienie
Dynamika, ekspresja, detalicznoœæ, ale te¿ dobra rów-
nowaga tonalna, spójnoœæ i rytm. Du¿o werwy bez
przek³amañ.e.

Nadajnik zdalnego sterowania wymaga

oswojenia, ale potem mo¿emy odkrywaæ spory

potencja³ jego mo¿liwoœci.

Tylny panel przedstawia

bogactwo konektorów, obecne s¹ wszystkie formaty

wizyjne, a nawet wyjœcia do drugiej strefy.

Komplet z³¹cz podrêcznych tworzy tym razem klasyczny zestaw,

cyfrowe z³¹cze dla empetrójki (iPoda) umieszczono z ty³u.
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LABORATORIUM Yamaha RX-V663

Selektor impedancji tym razem zosta³ skalibrowany w taki sposób, by
mo¿na by³o pod³¹czyæ z przodu parê kolumn o impedancji 4 omów. Wydaje
siê, ¿e to rozs¹dny kompromis, gdy¿ g³oœniki efektowe oraz centralny, nawet
4-omowe, w praktyce nie bêd¹ ju¿ stanowi³y tak du¿ego obci¹¿enia, a wiêc
i zagro¿enia, jak 4-omowe fronty. Zacznijmy jednak od podstawowej
konfiguracji dla 8 omów. W takich warunkach Yamaha jest zreszt¹ zdecydo-
wanie najmocniejsza, oferuje mia¿d¿¹ce 147 W w pojedynczym kanale, bardzo
wysokie 2 x122 W w stereo, a moc spada do 5 x 63 W w trybie wielokana-
³owym. Przejœcie na 4 omowe obci¹¿enie pozwala wykrzesaæ 2 x 97 W.

Poziom szumów, jak na tani amplituner, nie jest wysoki (83 dB).
Pasmo przenoszenia (rys. 1) pokazuje wprost idealny bas (–0,03 dB przy

10 Hz), przy 100 kHz spadek wynosi –1,6 dB niezale¿nie od przyjêtego
obci¹¿enia.

Wœród zniekszta³ceñ harmonicznych (rys. 2) najsilniejsza druga ma
poziom –86 dB, trzecia oraz pi¹ta le¿¹ ju¿ wyraŸnie poni¿ej –90 dB, a kolejne
maskowane s¹ przez szumy.

Wykres z rys. 3 ods³ania lekk¹ przewagê w pracy z obci¹¿eniem
8-omowym, THD+N le¿y poni¿ej „ustawowych” 0,1 % w szerokich
przedzia³ach 0,6 W – 131 W dla 8 omów oraz 1,5 W – 90W dla 4 omów.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Jedna p³ytka obs³uguje

zarówno dŸwiêk jak

i obraz, na pierw-

szym planie konwerter

wizji firmy Analog

Devices.

Koñcówki mocy wykonano na elementach

dyskretnych Sankena, takich samych jak w zesz³o-

rocznym modelu – bo lepsze jest wrogiem dobrego.

W œrodku gêsto, wiele u³o¿onych poziomo

p³ytek drukowanych to niestety równie¿ sporo

po³¹czeñ miêdzy nimi.

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3x 4x 5x

8 147 122 94 68 63

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,24
Stosunek sygnał/szum [dB] 83
Dynamika [dB] 105
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,078
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω) 39

Końcówki mocy 7
Dekodery DTrueHD, DTS HD MA, DD Plus,

DD, DD EX, DTS, DTS ES, DTS 96/24, DTS Neo, DPLIIx
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 2 x HDMI, 3 x komponent,

5 x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x komponent,

1x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 8x RCA/3x RCA
Wej. gramofonowe tak
Wyj. na subwoofer 2x
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.2
Wej. cyfrowe 2 x koax., 3 x opt.
Wyj. cyfrowe 2 x opt.
Wyjście słuchawkowe tak
Zaciski głośnikowe zakręcane
Pilot uniwersalny tak
iPod stacja dokująca
Obsługa II strefy końcówka mocy, wyjście liniowe
Komunikacja we/wy IR, 1x Trigger 12V
Dostępne kolory srebrny, czarny
Minimalna impedancja kolumn  [Ω]  4
Wymiary (S/W/G) [cm] 44 x 17 x 39
Masa [kg] 12

WYPOSA¯ENIE


