KINO DOMOWE Amplitunery AV 2000-2500 z³

To urz¹dzenie nietypowe,
zajmuj¹cym szczególn¹ pozycjê
w ofercie Yamahy. Znajdziemy
tam przecie¿ wiele konwencjonalnych urz¹dzeñ wielokana³owych, które mo¿e i lepiej
pasowa³yby do tej gromadki,
ale indywidualizm RX-N600 wnosi
o¿ywienie do powoli kostniej¹cego
segmentu amplitunerów AV.

K

osztuje 2500 z³ i ma szczególne funkcje
pozwalaj¹ce na pracê z wieloma innymi
urz¹dzeniami zewnêtrznymi. Producent
podkreœla tê zaletê, nazywaj¹c RX-N600 amplitunerem “sieciowym”. Nacisk na promowanie pod³¹czeniowych i komunikacyjnych umiejêtnoœci
jest tak wielki, ¿e swego czasu polski dystrybutor
Yamahy zdecydowa³ siê nawet na zorganizowanie specjalnego spotkania poœwiêconego wy³¹cznie temu produktowi. Choæ wiêc z zewn¹trz RXN600 wydaje siê jak najbardziej zwyczajny, to
jednak poœwiêciliœmy mu najwiêcej miejsca.
Przedni panel ma charakterystyczne dla Yamahy za³amanie, jeszcze bardziej znamienny jest jego bursztynowy wyœwietlacz i opcjonalny tytanowy kolor frontu (ale dostêpny jest te¿ czarny).
W zag³êbieniu panelu jest podrêczne wejœcie
audio-wideo, któremu towarzyszy port USB, bêd¹cy pierwszym elementem podkreœlanej sieciowoœci. Tylna p³yta pokazuje, ¿e w RX-N600 zastosowano kilka nietypowych rozwi¹zañ, i to
niekoniecznie dotycz¹cych pod³¹czeñ sieciowych. Nowa Yamaha jest amplitunerem 6.1,
choæ wiêc ma dekodery DD-EX i DTS-ES, to jednak do obs³ugi “ty³ów” mamy tylko jeden wzmacniacz. Amplituner nie ma pod³¹czeñ HDMI, najlepszymi z³¹czami wizyjnymi s¹ komponenty trzy wejœcia i jedno wyjœcie. RX-N600 jest wyposa¿ony w konwerter wizyjny, zamieniaj¹cy kompozyt i S-Video do postaci komponentu.
Najbardziej niezwyk³a, ale i przydatna wydaje
siê mo¿liwoœæ w³¹czenia amplitunera w zwyczajn¹ sieæ komputerow¹. Dziêki temu mo¿emy odtwarzaæ przez RX-N600 pliki muzyczne zapisane
na dysku twardym peceta. Je¿eli w tej samej sieci
jest urz¹dzenie g³ówne systemu Yamaha MusiCast, to nasz amplituner mo¿e pracowaæ jako

54

Yamaha RX-N600

lokalny klient “ci¹gn¹c” pliki z twardego dysku
MCX-2000 i odtwarzaæ je w pomieszczeniu kinowym. Rozwi¹zanie wydaje siê doskonale przemyœlane, bowiem systemy multiroom i kinowy
obejmuj¹ ró¿ne pomieszczenia, a pokusa by uruchomiæ zasoby twardego dysku centralnego
w pokoju do ogl¹dania filmów jest ogromna. Stacja iPoda musi dysponowaæ z³¹czem kompatybilnym z wejœciem w amplitunerze. Jeœli to siê uda,
to u¿ytkownik mo¿e obs³ugiwaæ œcie¿ki zapisane
na twardym dysku grajka za pomoc¹ pilota od
RX-N600. Mo¿liwoœæ skorzystania z monitora
bêdzie mi³a równie¿ w przypadku plików zawartych w zestawie MusiCast, w pamiêci przenoœnej
b¹dŸ w zwyczajnym pececie. Producent podkreœla jeszcze, i s³usznie, ¿e korzystaj¹c z sieciowych mo¿liwoœci amplitunera mo¿liwe jest s³uchanie internetowego radia.
Wejœcie dla zewnêtrznego dekodera jest
w formacie 5.1, wyjœæ na zewnêtrzne koñcówki
nie ma (oczywiœcie za wyj¹tkiem obowi¹zkowego dla subwoofera). Urz¹dzenie potrafi podawaæ
liniowy sygna³ audio do II strefy. Analogowych
wejœæ audio jest piêæ, wyjœcia s¹ dwa. Yamaha
wspó³pracuje z zewnêtrznym czujnikiem podczerwieni, i mo¿e ten sygna³ przekazywaæ dalej.
Mo¿e równie¿ uruchamiaæ dodatkowe urz¹dzenia za pomoc¹ wyzwalacza +12V. Do kompletu
mamy jeszcze port do stacji dokuj¹cej dla przenoœnego odtwarzacza oraz gniazdo LAN.
Rzeczywiœcie da siê tu co nieco zasieciowaæ.
RX-N600 nie ma automatycznego systemu
kalibracji, u¿ytkownik musi wiêc przebrn¹æ
przez ustawienia rêczne. Niektóre s¹ niezwykle
tradycyjne, np. w prostym setup’ie, zamiast definiowaæ, które kolumny s¹, a których nie ma, wybieramy gotowe panele z g³oœnikami od 2 do 6.
Oczywiœcie wœród bardziej zaawansowanych
funkcji znajdujemy równie¿ odleg³oœci i regulacjê
natê¿eñ w poszczególnych kana³ach oraz bardzo
starannie zaplanowane opcje, których u konkurencji pró¿no szukaæ: dobór wielkoœci pomieszczenia, zmienny czas wybrzmiewania odbiæ i ich
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opóŸnienie w docieraniu do s³uchacza, regulacja
w jaki sposób œciany pomieszczenia maj¹ “reagowaæ” na fale dŸwiêkowe. Muszê przyznaæ, ¿e lata
(!) korzystania z automatycznej kalibracji bardzo
mnie rozleniwi³y i potrzebowa³em wiele czasu, by
wykrzesaæ z RX-N600 zaprogramowane w nim
mo¿liwoœci. Czynnoœci¹ zdecydowanie ³atwiejsz¹ jest przejœcie z nominalnej impedancji 8 omów
na 6 omów.
Pilot prezentuje siê... no, piêkny nie jest,
i mo¿e obs³u¿yæ tylko trzy urz¹dzenia. Rozplanowanie klawiszy jest jednak wygodne.

Do RX-N600 mo¿na teoretycznie
pod³¹czyæ g³oœniki 6–omowe, w praktyce
równie¿ 4-omowe.

Port USB, bêd¹cy elementem podrêcznego
wejœcia na przednim panelu, to jeden
z elementów sieciowego wyposa¿enia
Yamahy.
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Brzmienie
£agodne, z rozmachem i jednoczeœnie spokojem –
wreszcie mo¿na odpocz¹æ.

S

Wykonanie, komponenty i laboratorium
Zwarta budowa z dobr¹ elektronik¹. Niski szum
i zniekszta³cenia, ³adna charakterystyka przenoszenia.
Wysoka moc w stereo, zarówno w trybie 8, jak
i 4 omów, umiarkowana w trybie wielokana³owym.
Funkcjonalnoœæ i nowoczesnoœæ
Innowacyjny, zaprojektowany pod k¹tem wspó³pracy
z “sieci¹”, ale wedle tradycyjnych kryteriów nie jest
ju¿ tak wspaniale wyposa¿ony – nie ma HDMI ani
automatycznej kalibracji.

D
U

Wejœæ komponent co niemiara. Nie ma
wyjœæ na zewnêtrzne koñcówki mocy, ale
wejœcie dla zewnêtrznego dekodera jest
obecne.

C

Stacja dokuj¹ca potrzebuje pod³¹czenia
wy³¹cznie jednym (fakt, ¿e specjalnym,
przewodem).

RX-N600
O

Urz¹dzenie akceptuje sygna³y IR docieraj¹ce w postaci impulsów elektrycznych,
potrafi równie¿ wysy³aæ komendy dalej.

reszcie, po przes³uchaniu kilku urz¹dzeñ
graj¹cych zdecydowanie twardo i dynamicznie, trafi³ siê amplituner preferuj¹cy nieco
³agodniejsze œrodki wyrazu. RX-N600 operuje
dŸwiêkiem obszernym, swobodnym, ale nie napiêtym. DŸwiêki pierwszego planu s¹ du¿e, rozpisane z rozmachem, nieco zaokr¹glone, delikatnie rozmyte. Analitycznoœæ nie buzuje i nie tryska szczegó³ami, choæ sam poziom wysokich tonów nie jest upoœledzony. Ten zakres jest jednak
ca³kowicie uwolniony od ,metalicznoœci, wszystkie przekazywane tutaj dŸwiêki s¹ jakby zrelaksowane. Niskie tony maj¹ mocy i g³êbiê, potêgê
i rozpiêtoœæ – do zastosowañ kinowych to bodaj
najlepszy bas w tej grupie urz¹dzeñ.
Ale stereofoniczne brzmienie, i s³usznie, jest
trochê utwardzone. Bas siê skraca, jego dzia³ania
staj¹ siê bardziej uporz¹dkowane, a dynamika
wci¹¿ jest dobra. Œrednica trochê topnieje, ale
te¿ staje siê konkretniejsza. Na górze pasma pojawia siê lepsza analitycznoœæ. Wci¹¿ jednak charakter pozostaje po stronie bardziej miêkkiego
i ocieplonego, przynajmniej na tle zadziornie graj¹cych konkurentów.

H

RX-N600 mo¿e pracowaæ w sieci komputerowej, komunikuj¹c siê standardowym
kablem CATV.
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TRANSMISJA WIDEO
NA DU¯E ODLEG£OŒCI

A
B
O

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Tryb I − min. 8 [Ω] Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
3K
4K
5K
8
145 120
83
64
52
4
−
−
−
−
−
Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Tryb II − min. 6 [Ω] Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
3K
4K
5K
8
61
60
75
60
46
4
100
95
−
−
−
Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Wysterowanie
Przód L/R Tył L/R centralny
kanałów
1
145
2
120/120
3
83/83
83
4
64/64
64/64
5
52/52
52/52
52
Czułość (dla maks. mocy) [V]
0,22
Stosunek sygnał/szum [dB]**
89
Dynamika [dB]
112
Zniekszt. THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%]
0,07
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 8Ω)
39

R
A
T

Końcówki mocy
6
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS−ES, DTS96/24
Konwerter wideo
tak
Wejścia wideo
3x komponent, 3x S−Video,
4x kompozyt
Wyjścia wideo
1x komponent, 2x S−Video,
2x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio
6x RCA/2x RCA
Wej. gramofonowe
−
Wyj. na subwoofer
1 (mono)
Wej. na zewnętrzny dekoder
5.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy
−
Wej. cyfrowe
1x koax, 3x opt.
Wyj. cyfrowe
1x opt.
Zaciski głośnikowe
zakręcane
Pilot uniwersalny
−
Obsługa stacji dokującej iPod
tak
Obsługa dodatkowej strefy
tak
Komunikacja
we IR, wy IR, trigger +12,
LAN (RJ−45), USB
Dostępne kolory
czarny, tytanowy
Minimalna impedancja kolumn [Ω]
6
Moc znamionowa
(20Hz−20kHz, THD 0,06%, 8Ω) [W]
7x95
Pobór mocy [W]
360
Wymiary (S/W/G)[cm]
43,5/17,1 39,6
Masa [kg]
11,7

O
R

Z przodu zainstalowano
radiator, a na nim
tranzystory Sanken
2SA1695/2SC4468 w iloœci
szeœciu par. Yamaha
RX-N600 ma szeœciu
koñcówek mocy.
Rys. 1. Pasmo przenoszenia

I
U
Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne
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* wg danych producenta

L

Odbieraj¹c kolejny amplituner Yamahy do
testów laboratoryjnych by³em niemal pewny, ¿e
bêdzie wyposa¿ony w selektor impedancji.
W modelu RX-N600 selektor ma dwa tryby pracy
- minimum 8 omów, czyli klasyka, oraz minimum
6 omów. Pod tym has³em kryje siê jednak bardziej skomplikowana konfiguracja, kolumny
przednie mog¹ mieæ nawet 4 omy, ale ca³a reszta
ju¿ 6 omów. W pierwszym trybie (minimum
8 omów) amplituner wyprodukowa³ w jednym
kanale a¿ 145W. Niestety, taka szar¿a nie mog³a
byæ kontynuowana przy wiêkszej liczbie wysterowanych kana³ów, zasilacz dostarcza doœæ energii dla 2x120W lub 5x52W. W trybie 6 omów,
przy obci¹¿eniu przednich kana³ów 4 omami nie
otrzymamy tyle ile wczeœniej, ale 100W w jednym kanale oraz 2x95W w stereo to te¿ nieŸle.
Poziom szumów jest najni¿szy w tym teœcie –
st¹d wypada pochwaliæ S/N równy 89dB, a tak¿e
dynamikê 112dB. Pasmo przenoszenia Yamahy
(rys.1) jest wyborne, przy 10Hz spadek wynosi
tylko 0.1dB, a dla 100kHz -0.8dB.
W spektrum zniekszta³ceñ z rys.2 bierzemy
pod uwagê tylko drug¹ harmoniczn¹, która i tak
le¿y przy niskich -87dB, dalej widaæ jeszcze kilka
nieparzystych, ale ju¿ znacznie poni¿ej -90dB.
Na rys.3 widaæ, ¿e przedzia³y THD+N <
0.1% rozpoczynaj¹ siê dla 8 omów ju¿ od kilku
dziesi¹tych wata, a dla 4 omów jest to 1W. Pomiar dla 4 omów pokazuje typowo wy¿sze zniekszta³cenia, choæ nie dzieli go przepaœæ od charakterystyki dla 8 omów.
W amplitunerze sieciowym obok klasycznych
sekcji audio musia³y siê równie¿ pomieœciæ uk³ady odpowiadaj¹ce za transmisjê i obróbkê danych z interfejsu Ethernet. Mimo skomplikowanych funkcji, miniaturyzacja nowoczesnych uk³adów pozwoli³a na upchniêcie modu³u LAN na
ma³¹ p³ytkê tu¿ za zasilaczem. Znajduje siê on
z ty³u po lewej stronie, tu¿ za nim dostrze¿emy
elementy filtruj¹ce, rozproszone pomiêdzy wiele
ma³ych pojemnoœci.

Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D
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Rys. 3. Moc

Sygna³ wizyjny jest bardzo wra¿liwy na zniekszta³cenia powstaj¹ce podczas transmisji, utrata rozdzielczoœci jest czêsto spowodowana wp³ywem czynników
zewnêtrznych na kabel. Im odleg³oœæ wiêksza, tym
wiêksze straty, a w du¿ych instalacjach projektory
i telewizory znajduj¹ siê w znacznym oddaleniu od
urz¹dzeñ Ÿród³owych. Za graniczn¹ d³ugoœæ cyfrowego
kabla wideo (HDMI, DVI) uznaje siê 15 m, niektóre
firmy poprzestaj¹ nawet na sprzeda¿y nie d³u¿szych
ni¿ 10 m. Sygna³ komponent mo¿na przesy³aæ kablem
75Ω nawet na odleg³oœæ 100 m, natomiast przy SVideo ju¿ po 10 metrach nawet dobrego kabla mo¿na
zaobserwowaæ jakoœciowe wyrwy. Kompozyt, format
generalnie najgorszy z najgorszych, wytrzymuje przesy³anie nawet ponad 100 m, ale w tym wypadku trudno ubolewaæ nad utrat¹ jakoœci, która ju¿ przy wyjœciu
ze Ÿród³a nie jest najwy¿sza.
Potrzeby wspó³czesnych instalacji s¹ jednak
znacznie wiêksze ni¿ mo¿liwoœci bezpoœrednich po³¹czeñ pomiêdzy procesorami a projektorami i telewizorami. W nawi¹zaniu do tych ograniczeñ firmy specjalizuj¹ce siê w prze³¹czaniu, konwertowaniu, rozga³êzianiu sygna³ów audio i wideo proponuj¹ urz¹dzenia
pozwalaj¹ce przekazywaæ obraz na du¿e odleg³oœci.
Do tego celu u¿ywa siê najbardziej ordynarnej, komputerowej, skrêtki, czyli 8-¿y³owego cienkiego kabla
uk³adanego w ramach okablowania strukturalnego we
wszystkich nowych domach i mieszkaniach. Sygna³ ze
Ÿród³a (np. z monitorowego wyjœcia HDMI amplitunera) wprowadzany jest do kodera, gdzie zamieniany
jest na przebiegi elektryczne wêdruj¹ce wspomnianym
CATV. Po przebyciu trasy przebieg napotyka na dekoder, z niego wyprowadzamy ju¿ HDMI, standardowym
kablem, do telewizora lub projektora. Zestawy urz¹dzeñ tego typu gwarantuj¹ przesy³ sygna³u na odleg³oœæ do 100 m bez utraty rozdzielczoœci, nawet przyjmuj¹c za wyjœciow¹ 1080p, kosztuj¹ jednak znacznie
powy¿ej 2 tys. z³. Jeszcze lepsze efekty, czyli wiêksze
odleg³oœci bez straty rozdzielczoœci, uzyskuje siê stosuj¹c œwiat³owód, ale rozwi¹zanie tego typu jest ju¿
bardzo kosztowne.
Klasyczna p³ytka z sekcj¹ audio ma tutaj nietypow¹ zawartoœæ, Yamaha siêgnê³a po mniej popularny, chocia¿ w ostatnim czasie pojawiaj¹cy
siê coraz czêœciej chip Texas Instruments serii
Cinema DSP. G³ównemu procesorowi towarzysz¹ konwertery Burr-Browna, miêdzy innymi ceniona koœæ analogowo-cyfrowa PCM1803. R.£.

