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RX -V6A
Získejte více ze své zábavy. Díky 
k!i"#álov$ %istému obrazu a&pohlcujícímu 
zvuku budete ka'd( okam'ik cítit jako 
skute%n(.

BEZKONKUREN)NÍ ZVUK
 / Dolby Atmos® s!technologií Height Virtualizer*
 / CINEMA DSP 3D
 / Vylep"ení komprimované hudby
 / Zesilova# s!vysokou rychlostí p$eb%hu

FILMY A&HRY JAKO NIKDY P*EDTÍM
 / HDR 10+, 8K/60 Hz a!4K/120 Hz*
 / Herní funkce (ALLM, VRR, QMS, QFT)*
 / N%kolik HDMI vstup& podporujících rozli"ení 8K*

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ, JEDNODUCHÉ POU+ITÍ
 / Aplikace AV SETUP GUIDE
 / Aplikace MusicCast
 / Hlasové ovládání pomocí Alexy a!Asistenta Google

* Dostupnost závisí na regionu

VYROBENO PRO VÁ, POKOJ
 / Zvuková optimalizace YPAO™-R.S.C.
 / Bezdrátov' zadní reproduktor
 / P&sobiv' design

* K!dispozici prost$ednictvím aktualizace FW

SPECIFIKACE RX -V6A
Sekce zesilova#e Kanály 7.2

Jmenovit' v'stupní v'kon (1 kanál $ízen) 150 W (4 ohmy, 0,9!% THD)

Jmenovit' v'stupní v'kon (20 Hz-20kHz, 2 kanály 
$ízeny)

100 W (8 ohmy, 0,06!% THD)

Maximální efektivní v'stupní v'kon (1 kHz, 1 kanál 
$ízen) (JEITA)

160 W (6 ohmy, 10!% THD)

Zesilova# s!vysokou rychlostí p$eb%hu Ano

Obecné P$íkon v!pohotovostním re(imu (pouze IR) 0,1 W

Automatick' pohotovostní re(im Ano

Re(im ECO Ano

Rozm%ry () * V!* H) 435 * 171 * 377 mm (s!vysunutou anténou: 435 * 
245 * 377 mm)

Hmotnost 9,8Kg

Konektivita MusicCast Surround Ano

HDMI vstup/v'stup 7 / 1

Podpora HDMI 8K/60 Hz 3 / 1

HDMI CEC Ano

USB vstup Ano

Sí+ov' port Ano

Wi -Fi Ano (2,4 / 5 GHz)

AirPlay2 Ano

Bluetooth Ano (SBC/AAC)

P$ední vstupy USB

Digitální audio vstup/v'stup: Optick' 1 / 0

Digitální audio vstup/v'stup: Koaxiální 1 / 0

Analogov' audio vstup/v'stup 4 / 0

Gramofonov' vstup (Phono) Ano

Terminál XLR Ne

Komponentní video vstup/v'stup Ne

Kompozitní video vstup/v'stup Ne

Preout 2,2-ch

Sluchátkov' v'stup 1

O!IVTE SVOU 
ZÁBAVU

Autorizovan( distributor:  K+B Progres, a.s. U expertu 91, 250 69 Klí#any, Czech Republic
http://www.yamaha-hifi.cz/
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HDR10+, 8K/60 Hz, 4K/120 Hz*
Formát HDR10+ nezaru#uje pouze vysokou dynamiku video 
obsahu podle sledované scény. Doká(e také v!malém mno(ství 
metadat p$enést informaci o!rozdílu mezi sv%tl'mi a!tmav'mi 
scénami tak, aby byly zachovány d&le(ité detaily. P$ístroj 
podporuje rovn%( rozli"ení 8K/4K a!vy""í obnovovací frekvenci 
pomocí jediného kabelu pro 
bezproblémovou integraci 
v!rámci HDMI ekosystému. 
4K/120 Hz umo(,uje 
vysokou snímkovací 
frekvenci UHD obrazu, 
kter' bude ostr' jako b$itva. 
Sledování sportu a!ak#ních 
film& dostane zcela nov' 
rozm%r*.

Herní funkce*
Vylep"ené herní a!mediální funkce zaji"+ují plynul' pohyb 
a!p$echody pro hraní her a!sledování film& nebo sportovních 
p$enos&. Pat$í mezi n%: Re(im Auto Low Latency Mode (ALLM), 
kter' doká(e automaticky 
regulovat latenci obrazu pro 
nep$eru"ované sledování 
a!interaktivitu. Variabilní 
obnovovací frekvence (VRR) 
sni(uje zpo(d%ní a!trhání 
snímk& pro plynulej"í hraní 
s!vysok'mi detaily.

CINEMA DSP 3D pro filmy, hudbu 
a&hry
Tato jedine#ná technologie vytvá$ení zvukového pole Yamaha 
byla vytvo$ena kombinací nam%$en'ch dat zvukového pole 
s!digitálním zpracováním 
signálu. Digitalizací 
tohoto obrovského 
mno(ství informací 
a!jejich za#len%ním do 
vyhrazen'ch LSI za$ízení 
efektivn% reprodukuje 
prostory koncertních sál& 
a!hudebních klub& ve va"í 
domácnosti.

Dolby Atmos® s&technologií Height 
Virtualizer*
Pro ty, kte$í nemají v!systému stropní nebo nahoru mí$ící 
reproduktory, simuluje Dolby Atmos s!technologií v'"kové 
virtualizace Height Virtualization plnohodnotn' zá(itek. Nastavte 
a( p%t reproduktor& pro 
replikaci efektu dvou 
stropních reproduktor& 
nebo vyu(ijte v"ech 
sedm kanál& pro simulaci 
efektu #ty$ hlavov'ch 
reproduktor&.

*  Tato funkce je k!dispozici 
prost$ednictvím 
aktualizace firmwaru.

YPAO™R.S.C/Multi -Point
Technologie YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer) 
analyzuje akustiku místnosti a!va"eho reproduktorového systému, 
na#e( p$esn% upraví nejr&zn%j"í akustické parametry tak, aby 
bylo docíleno nejlep"ího 
mo(ného zvuku v!dané 
místnosti. Jednodu"e 
umíst%te dodávan' mikrofon 
na poslechovou pozici 
a!zapn%te YPAO. P$ístroj 
sám vyladí parametry 
systému pro optimální 
v'kon va"eho domácího 
kina.

Bezdrátov( zadní reproduktor
Propojte tento AV receiver s!bezdrátov'm reproduktorem 
MusicCast 50 nebo MusicCast 20 a!vychutnejte si ú(asné pohodlí 
domácího kina s!bezdrátov'm prostorov'm zvukem. Navíc získáte 
ohromn% realistick' zvuk bez nevzhledn'ch kabel& a!nepo$ádku. 
Snadno prom%,te sv&j 
ob'vací pokoj ve speciální 
zábavní místnost, ve které si 
budete moci pln% vychutnat 
filmy a!hudbu.
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V(hody vysoké rychlosti p!eb$hu
Vysoká rychlost p$eb%hu napomáhá p$esnému p$enosu signálu, 
kter' je vhodn' zejména pro zvukov' signál s!vysok'm rozli"ením. 
Nov% navr(en' obvod Yamaha dosahuje jak vysoké rychlosti 
p$eb%hu, tak stabilního 
p$enosu signálu. Rychlost 
p$eb%hu je veli#ina, která 
udává dává, s!jakou 
maximální rychlostí se 
doká(e m%nit v'stupní 
nap%tí, pokud na jeho vstup 
p$ivedeme nap%+ov' skok. Zadní panel (evropsk' model)

Tento AV receiver je kompatibilní s!AirPlay 2. Je vy(adován systém iOS 11.4 nebo nov%j"í. Pou(ití odznaku Works with Apple znamená, (e p$íslu"enství bylo navr(eno tak, aby pracovalo specificky s!technologií uvedenou v!odznaku a!bylo certifikováno v'vojá$em pro spln%ní 
v'konnostních norem spole#nosti Apple. Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone a!Lightning jsou ochranné známky spole#nosti Apple Inc. registrované v!USA a!dal"ích zemích. Aplikace MusicCast CONTROLLER zm%ní vá" smartphone/tablet na 
Wi -Fi dálkové ovládání sí+ov'ch produkt& Yamaha. Aplikaci MusicCast CONTROLLER si m&(ete stáhnout z!App Store nebo Obchodu Play. App Store je servisní známka spole#nosti Apple Inc. Google Play je ochrannou známkou spole#nosti Google!LLC. Dolby, Dolby Atmos, 
Dolby Surround, Dolby Vision a!symbol dvojitého D jsou ochrann'mi známkami Dolby Laboratories. Informace o!patentech DTS viz!http://patents.dts.com. Vyrobeno pod licencí spole#nosti DTS, Inc. DTS, symbol nebo symbol a!DTS dohromady, DTS:X a!logo DTS:X jsou 
registrované ochranné známky spole#nosti DTS, Inc. ve Spojen'ch státech a!dal"ích zemích. ©!DTS, Inc. V"echna práva vyhrazena. HDMI, logo HDMI a!High -Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spole#nosti HDMI Licensing 
LLC v!USA a!dal"ích zemích. Logo Wi -Fi CERTIFIED je certifika#ní známkou Wi -Fi Alliance®. Slovo Bluetooth® a!loga jsou registrovan'mi ochrann'mi známkami spole#nosti Bluetooth SIG, Inc. a!jakékoliv pou(ití spole#ností Yamaha Corporation je na základ% licence. Ostatní 
ochranné známky a!obchodní názvy jsou majetkem p$íslu"n'ch vlastník&. Pandora, logo Pandora a!obchodní zna#ka Pandora jsou ochrann'mi známkami nebo registrovan'mi ochrann'mi známkami spole#nosti Pandora Media, Inc. Pou(ívané se svolením. Napster a!logo Napster 
jsou registrovan'mi ochrann'mi známkami spole#nosti Rhapsody International Inc. registrovan'mi ve Spojen'ch státech a!dal"ích zemích. Sirius, XM a!v"echny související ochranné známky a!loga jsou ochrann'mi známkami spole#nosti Sirius XM Radio Inc. V"echny ostatní 
ochranné známky, názvy kanál& a!loga jsou majetkem p$íslu"n'ch vlastník&. Ve"kerá práva vyhrazena. Spotify a!logo Spotify jsou registrovan'mi ochrann'mi známkami spole#nosti Spotify Group. Qobuz a!jeho logo jsou registrovan'mi ochrann'mi známkami spole#nosti Xandrie 
S.A. TIDAL a!logo TIDAL jsou registrovan'mi ochrann'mi známkami spole#nosti Aspiro AB v!Evropské unii a!dal"ích zemích. Deezer a!logo Deezer jsou mezinárodní ochranné známky Deezer S.A. registrované ve Francii a!dal"ích zemích. Amazon, Amazon Music a!v"echna 
související loga jsou ochranné známky spole#nosti Amazon.com, Inc. nebo jejích p$idru(en'ch spole#ností. Slu(by streamování hudby uvedené v!seznamu nemusí b't ve va"í zemi dostupné. Více informací naleznete na webov'ch stránkách spole#nosti Yamaha.


