
AV Receiver

RX-V385 BULLETIN O NOVÝCH PRODUKTECH

5.1kanálový AV receiver kompatibilní s funkcí Bluetooth®, 
s plně diskrétní konfigurací a s převodníky DAC vysoké kvality.

● Výkonný prostorový 5kanálový zvuk
● 70 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09% THD, 2 kanály)
● 100 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kanál)
● 135 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 10% THD, 1 kanál)
● HD Audio s funkcí CINEMA DSP
● Optimalizace zvuku YPAO™
● Bluetooth s funkcí Compressed Music Enhancer
● HDMI® (4 vstupy / 1 výstup) s funkcí Dolby Vision™ a Hybrid Log-Gamma
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Prostorový zvuk jako v kině.
Zažívejte kouzlo filmů v kině s realistickým prostorovým zvukem, 
který vás pohltí.
Více informací >

V některých oblastech je k dispozici i 
model RX-V385 s černou a titanovou 
povrchovou úpravou.

Jednoduše. Bezdrátově.
Bezdrátově streamujte své oblíbené skladby prostřednictvím 
Bluetooth® s funkcí Music Enhancer.
Více informací >

Uživatelsky přívětivý.
S pomocí při nastavování a jednoduchým používáním bude provoz 
domácího kina hračka.
Více informací >
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Prostorový zvuk jako v kině.

Jednoduše.

Zažijte prostor
CINEMA DSP

Exkluzivní technologie CINEMA DSP 
společnosti Yamaha podporuje přehrávání 
formátu HD Audio (Dolby® TrueHD, DTS-
HD Master Audio™ apod.) a poskytuje tak 
přirozený a široký zvukový obraz. CINEMA 
DSP transformuje dynamiku prostředí 
poslechu prostřednictvím akustické 
reprodukce známých koncertních sálů, jako 
je Bottom Line, Roxy Theater nebo evropské 
katedrály – dané prostředí si tak můžete 
vychutnat přímo u sebe doma.

Jednoduchá optimalizace zvuku
YPAO™

Funkce YPAO (Yamaha Parametric room 
Acoustic Optimizer) analyzuje akustiku 
místnosti a váš systém, a potom upraví různé 
zvukové parametry tak, aby bylo dosaženo 
optimálního zvuku pro danou konkrétní 
místnost. Stačí umístit dodaný mikrofon do 
místa požadovaného poslechu a zapnout 
YPAO a systém bude automaticky vyladěn na 
optimální výkon pro dané domácí kino.

Vychutnejte si plný zvuk
Diskrétní konfigurace zesilovače

Model RX-V385 byl zkonstruován se silným 
důrazem na dosažení výjimečné čistoty zvuku. 
Využívá diskrétní konfiguraci zesilovače a 
obvod PLL s nízkou úrovní chvění, což přispívá k 
vynikajícímu zvukovému výkonu.

Prezenční (přední řada)

Rozhovory Efekty Hudba

Prostorový 
levý

Prostorový 
levýpravý

Dynamický streamovaný zvuk
Bluetooth® s funkcí Music Enhancer

Díky integrované funkci Bluetooth si s 
tímto AV receiverem budete moci snadné 
užívat bezdrátové přehrávání hudby z 
chytrých telefonů a dalších zařízení. Funkce 
Compressed Music Enhancer od společnosti 
Yamaha je nyní optimalizována pro přenos 
zvuku přes Bluetooth, aby bylo zajištěno, že 
hudba bude mít při bezdrátovém přehrávání 
živý a dynamický náboj.

Podpora Full 4K Ultra HD
Konektory HDMI® 

Díky kompatibilitě s nejnovějšími standardy 
HDMI nabízí tento AV receiver přenos 4K 
videa při snímkové frekvenci 60 snímků/
sekundu. Podporuje také funkce HDR 
(video s vysokým dynamickým rozsahem) 
včetně Dolby Vision™ a Hybrid Log-Gamma, 
které zajišťují neuvěřitelný kontrast,
plynulý přechod odstínů a bohaté jasné 
barvy – budete si tak moci užívat zábavu ve vysokém rozlišení s výjimečně 
realistickou a přirozenou kvalitou obrazu.

Ještě vyšší kvalita zvuku
Připojení dvou zesilovačů

Model RX-V385 nabízí možnost připojení 
dvou zesilovačů, díky které mohou výšky 
a basy předních reproduktorů (L, R) 
procházet samostatnými zesilovači. Kromě 
zvýšení výkonu tak tento systém také brání 
rušení mezi vysokými a hlubokými tóny 
a dále vylepšuje kvalitu zvuku z předních 
reproduktorů.
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Uživatelsky přívětivý.

Vysoké rozlišení, pohodlné prohlížení
Zobrazení na displeji

Tento systém nabízí vysoce přesné písmo, 
díky kterému budete moci zobrazovat 
podrobné informace o přehrávané 
hudbě, text můžete zobrazovat v celé 
řadě jazyků – v angličtině, japonštině, 
francouzštině, němčině, španělštině, 
ruštině, italštině nebo čínštině.

Snadná instalace
AV Setup Guide

Bez starostí, bez zmatků. S touto 
speciální aplikace se vám dostane 
odborné pomocí se zapojením kabelů 
mezi AV receiverem a zdrojovými 
zařízeními. Dokonce vás provede i 
různými nastaveními, jako je zapojení 
reproduktorů, připojení televizoru 
a zdrojového zařízení a přiřazení 
výstupních zesilovačů.

Další funkce

● Úsporný režim  Ušetřete 20 % energie
Když je zapnutý úsporný režim, může omezit spotřebu elektrické energie až o 20 
procent díky pokročilé technologii úspory energie. * V porovnání se spotřebou 
energie s vypnutým úsporným režimem (měření společnosti Yamaha).
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Sekce zesilovače     Počet kanálů

      Jmenovitý výkon
      (1 kHz, 1 kanál)

      Jmenovitý výkon
      (20 HZ – 20 kHz, 2 kanály)

      Maximální efektivní výkon
      (1 kHz, 1 kanál) (JEITA)

      Dynamický výkon na kanál
      (8/6/4/2 ohmů)

Prostorový zvuk     CINEMA DSP

Zpracování      Programy DSP

      Nastavení úrovně dialogů

      SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP

      Dolby TrueHD

      Dolby Digital Plus

      DTS-HD Master Audio

Audio funkce     Formát

      Funkce Compressed Music Enhancer

      Optimalizace zvuku YPAO

      Adaptive DRC (Dynamic Range Control)

      Nastavení výchozí hlasitosti a maximální hlasitosti

      Zpoždění zvuku

      Konvertor DA

Funkce videa     Průchod 4K Ultra HD a upscaling

      Průchod HDMI 3D

      HDMI eARC

      HDMI Audio Return Channel

      Upscaling na HDMI

      Deep Color / x.v.Color / Obnovovací frekvence 24 Hz /
      Autom. synchronizace řeči

5.1

100 W (6 ohmů, 0,9% THD)

70 W (6 ohmů, 0,09% THD)

135 W (6 ohmů, 10% THD)

- / 110 / 130 / 150 W

Ano

17

Ano

Ano (Virtual CINEMA FRONT)

Ano

Ano

Ano

MP3 / WMA / MPEG-4 AAC / WAV: až 48 kHz / 16bitový

Ano (včetně rozšíření pro Bluetooth®)

Ano

Ano

Ano

Ano (0 – 500 ms)

Burr-Brown 384 kHz / 32bitový DAC x 3

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

Ano

Ano (prostřednictvím aktualizace firmwaru v budoucnu)

Ano

Ano (HDMI® na HDMI)

Ano
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Konektivita     Vstup/výstup HDMI

      HDMI CEC

      USB vstup

      Bluetooth

      Přední AV vstup

      Digitální audio vstup/výstup: optický

      Digitální audio vstup/výstup: koaxiální

      Analogový audio vstup/výstup

      Kompozitní video vstup/výstup

      Preout

      Sluchátkový výstup

Sekce tuneru     Tuner FM/AM

Uživatelské rozhraní     Zobrazení na displeji

      SCENE

      Jednotka dálkového ovládání

Obecné      Spotřeba energie v pohotovostním režimu (pouze IČ)

      Automatický pohotovostní režim

      Úsporný režim

      Rozměry (Š x V x H)

      Hmotnost

4 / 1 (kompatibilní s HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG a BT.2020)

Ano

Paměť USB, přenosný audio přehrávač

Ano (SBC)

USB / Mini Jack

1 / 0

2 / 0

3 (přední 1) / 0

3 / 1

SW

1

Ano (pouze FM)

Ano (barevný OSD)

SCENE (4 sady)

Ano

0,2 W

Ano

Ano

435 x 161 x 315 mm; 17-1/8” x 6-3/8” x 12-3/8”

7,7 kg; 17,0 liber


