
KARTA PRODUKTU
Wzmacniacz zintegrowany

A-S201

A-S3000
Wzmacniacz zintegrowany

A-S2000 / A-S1000
Wzmacniacz zintegrowany

Wzmacniacz zintegrowanyAmplituner

R-S700
R-S500
R-S300

A-S700
A-S500
A-S300

R-S201

A-S201

HiFi zaczęło się od Yamahy. Zaangażowanie w rozwój muzyki oraz pasja do niej w przypadku firmy Yamaha trwa od ponad stu lat, dokładnie od 
momentu, gdy w 1887 roku skonstruowaliśmy nasze pierwsze organy. Obecnie jesteśmy światowym liderem w produkcji fortepianów i innych instrumentów 
muzycznych, będąc cały czas ściśle związanymi z muzyką na wielu innych płaszczyznach. Produkujemy profesjonalny sprzęt nagraniowy, projektujemy 
hale koncertowe, a także towarzyszymy artystom podczas ich koncertów, konfigurując i dostrajając dźwięk. Wiedza i doświadczenie przynoszą korzyści 
na wielu płaszczyznach podczas naszej produkcji komponentów audio. W 1954 roku wyprodukowaliśmy nasz pierwszy gramofon hi-fi, stając się pierwszą 
firmą, która faktycznie użyła terminu „HiFi”. Od tego czasu byliśmy jednymi z pierwszych producentów popularnych oraz najwyższej jakości urządzeń audio, 
wprowadzając wiele legendarnych komponentów stereofonicznych. Mamy nadzieję, że docenisz niezwykłość naturalnego brzmienia Yamaha.
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A-S201

Wysoka jakość dźwięku i wyszukane wzornictwo oparte na bogatym doświadczeniu 
Yamahy i high-endowych konstrukcjach. Wzmacniacz zintegrowany stworzony po 
to, aby czerpać radość z doskonałego brzmienia

• Wysoka jakość dźwięku Yamaha, będącego efektem 
bogatego doświadczenia i tradycji oraz zaawanso-
wanej specjalistycznej wiedzy technologicznej
(Tradycyjna koncepcja Natural Sound/projekt obwodu wysokiej
jakości dźwięku/wysoka moc wyjściowa 2 x 100 W)

• Tryb Pure Direct zapewnia jeszcze czystszy dźwięk
• Proste, a jednocześnie wyrafinowane wzornictwo
• Gniazdo Phono MM do odtwarzania płyt LP
• Zakręcane gniazda głośnikowe
• Przełącznik głośników i gniazda głośnikowe
dla dwóch zestawów

• Czytelny pilot zdalnego sterowania
• Gniazdo słuchawkowe

Specyfikacja techniczna

[Sekcja audio]

Moc maksymalna (4 Ω, 1 kHz, 0,7% THD, wer. europejska) 140 W + 140 W

Znamionowa moc wyjściowa (8 Ω, 40 Hz-20 kHz, 0,2% THD)  100 W + 100 W

Moc maksymalna (JEITA) (4 Ω, 1 kHz, 10% THD)  140 W + 140 W

Moc dynamiczna na kanał (8/6/4/2 Ω)  125 W/150 W/165 W/180 W

Czułość/impedancja wejściowa CD, itd. 
Phono MM

500 mV / 47 kΩ
10 mV / 47 kΩ

Całkowite zniekształcenia harmoniczne
(20 Hz–20 kHz)

CD, itd. do wyj. głośnikowego
Phono MM do wyjścia Rec

0,2% (50 W/8 Ω)
0,025% (2 V)

Stosunek sygnał/szum
(IHF-A sieciowe)

CD, itd. (500 mV, wejście skrócone)
Phono MM (10 mV, wejście skrócone)

100 dB
75 dB

[Ogólne]

Zużycie energii w trybie czuwania 0,5 W

Wymiary (S x W x G) 435 x 141 x 333 mm

Waga 6,7 kg

Dostępny w czarnym wykończeniu
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Wysoka jakość dźwięku Yamaha, będącego efektem 
bogatego doświadczenia i tradycji oraz zaawansowanej 
specjalistycznej wiedzy technologicznej
Yamaha, z trwającą ponad 125 lat historią jako producenta instrumentów 
muzycznych, zdobyła ogromną renomę także ze względu na konstrukcje 
hi-fi. A-S201 został stworzony w oparciu o to bogate doświadczenie i nie-
samowitą technologiczną wiedzę ekspercką. Wykorzystując koncepcję 
„Natural Sound”, zapewniającą reprodukcję naturalnego brzmienia i zbu-
dowany ze skrupulatną dbałością, od projektu obwodu do odtwarzania 
pierwotnego brzmienia. Mimo że to podstawowy model, gwarantuje wy-
soką jakość dźwięku i muzycznie bogaty dźwięk. 

Tryb Pure Direct zapewnia jeszcze czystszy dźwięk
Włączenie trybu Pure Direct sprawia, że sygnał audio omija obwody kontroli 
barwy (bas, soprany) i balansu dźwięku oraz układ separujący wzmacnia-
cza. To poprawia jakość dźwięku przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej 
mocy wyjściowej. Skrócenie ścieżki sygnałowej podwyższa czystość dźwię-
ku, pomagając odtwarzać nawet najdelikatniejsze muzyczne niuanse. 

Wejście
Bas soprany Balans

Wyjście

pUrE DIrECT

Gniazdo Phono MM do odtwarzania płyt LP i  zakręcane 
gniazda głośnikowe
A-S201 wyposażony jest w  gniazdo wej-
ściowe Phono MM służące do połączenia 
gramofonu. Dzięki zastosowaniu pięciu 
gniazd wejściowych urządzenie może 
pełnić rolę centrum dla różnego rodzaju 
systemów audio. Duże zakręcane gniazda 
głośnikowe gwarantują solidne połącze-
nie z grubymi przewodami głośnikowymi. 

Wysoka moc wyjściowa 2 x 100 W i projekt obwodu
wysokiej jakości dźwięku
A-S201 z  wysoką mocą 2 x 100 W, przewyższającą wartość w  tej klasie, 
szczyci się projektem zapewniającym wysoką jakość dźwięku, który mini-
malizuje długość ścieżek sygnałowych i optymalizuje rozplanowanie ob-
wodów. Umiejscowienie zasilacza blisko obwodu wzmacniacza mocy re-
dukuje stratę energii przy jednoczesnym udoskonaleniu szczytowej mocy 
zasilacza, aby zapewnić wysoki poziom głośności wyjściowej. Uziemienie 
ścieżki sygnałowej i zasilania połączone są w jednym punkcie, eliminując 
wzajemne zakłócenia i zapewniając wyższy stosunek sygnał/szum. Efek-
tem jest czysty i niezwykle przestrzenny dźwięk.
* 8 Ω, 40 Hz-20 kHz, 0,2% THD

Proste, a jednocześnie wyrafinowane wzornictwo
A-S201 oddziedziczył proste i  jednocześnie wyrafinowane wzornictwo, 
z  którego słyną zestawy audio hi-fi Yamahy. Za sprawą eleganckiego 
szczotkowanego wykończenia, urzą-
dzenie pięknie harmonizuje się z  inny-
mi konstrukcjami audio hi-fi. Przyciski 
kontrolne i pokrętła także potwierdzają 
nasze dążenie do prostoty i  łatwości 
użytkowania. 
 

Oszczędzanie energii
Funkcja zarządzania energią automatycznie odłącza zasilanie (przełącza w 
tryb czuwania), kiedy amplituner przez długi czas nie pracuje. Tę funkcję 
można ustawić na 2, 4, 8 lub 12 godzin, a także wyłączyć. Co więcej, zużycie 
enerii w trybie czuwania wynosi zaledwie 0,5 W, gwarantując dobre para-
metry oszczędności energii. 

Inne znaczące funkcje
• Czytelny pilot zdalnego sterowania

• Wybór głośników A, B, A+B

• Gniazdo słuchawkowe

Gniazda połączeniowe
Wejścia
Phono 1
CD 1
Tuner 1
Liniowe 2

Wyjścia
Liniowe 1 (wyjście Rec)
Głośnikowe* 2 (4 terminale)
Gniazdo słuchawkowe 1


