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Wysoka jakość dźwięku
• Tryb Pure Pure
• Niezwykle zaawansowana technologia układów 

i obwodów elektrycznych
• Krótka ścieżka sygnału 
• Wysokiej jakości części 
• Wysokiej jakości przetworniki C/A dla wysokiej jakości 

konwersji i niskich szumów
• “Pływający” mechanizm lasera
• Intelligent Digital Servo

 

  

Zaawansowane funkcje

 

• Kompatybilność z plikami MP3 i WMA
• Port USB znajdujący się na panelu przednim 

pozwala na podłączenie iPoda lub innego urządzenia
• Kompatybilność z iPodem
• Odtwarzanie płyt CD-R / RW
• Szereg wygodnych funkcji odtwarzania

 

 

 

 

zHk 02–zH 2DC  Pasmo przenoszenia

%300.0DCZniekształcenia harmoniczne + szum

Bd 501DCStosunek sygnału do szumu

Bd 69DCZakres dynamiki

Poziom wyjścia  CD  (1 kHz,  O  dB) 2 ± 0.3 V

mm 062 x 68 x 534 S x W x G)(Wymiary

gk 5.3Waga

Dostępny również w wykończeniu czarnym

Odtwarzacz oferujący wysoką jakość brzmienia, łatwość obsługi 
oraz zaawansowane funkcje takie jak tryb Pure Direct, 
Intelligent Digital Servo, kompatybilność z iPodem, 
odtwarzanie plików MP3 i WMA oraz wbudowane złącze USB.  
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WYSOKA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Zaprojektowany aby odtworzyć 
najwyższej jakości dźwięk. 

Stosując szereg rozwiązań wykorzystanych 
uprzednio w komponentach serii 
S2000/S1000, ten odtwarzacz CD oferuje 
brzmienie, które usatysfakcjonuje nawet 
najbardziej wymagających miłośników 
muzyki. Poza wysokiej jakości odtwarzaczem 
CD, oferuje również możliwość odtwarzania 
plików muzycznych zapisanych na iPodach, 
czy przenośnych pamięciach USB, poprzez  
bezpośrednie podłączenie tych urządzeń do 
gniazda USB na panelu przednim.

Tryb Pure Direct
CD-S300 posiada funkcję Pure Direct – tę 
samą, która wykorzystywana jest w amplitu-
nerach oraz wzmacniaczach Yamaha. 
Aktywowanie funkcji za pomocą pilota lub 
przycisku znajdującego się na panelu 
głównym, wyłącza cyfrowe wyjście audio    
oraz wyświetlacz. W efekcie, uzyskujemy    
najniższe możliwe zakłócenia, a co za tym  
idzie najwyższą jakość brzmienia analogowe-
go wyjścia audio.

Niezwykle zaawansowana 
technologia układów 
i obwodów elektrycznych
Technicy z firmy Yamaha poświęcili wiele 
czasu i wysiłku, aby zaprojektować ogólny 
wewnętrzny układ części oraz obwodów 
elektrycznych, które znacząco wpływają na 
jakość dźwięku. W rezultacie zasilanie, 
wyświetlacz i sekcja USB, a także cyfrowe i 
analogowe sekcje, są odizolowane, eliminu-
jąc przy tym zakłócenia elektromagnetyczne 
zachodzące między nimi. Aby osiągnąć 
idealny balans wpływający na stabilną pracę 
urządzenia, mechanizm napędowy znajduje 
się w centrum urządzenia. 

Krótka ścieżka sygnału
Wewnętrzny układ części i obwodów 
elektrycznych odtwarzacza CD-S300, jest 
bardzo logiczny i symetryczny. Ścieżki 
sygnałowe rozmieszczone zostały w taki 
sposób, aby były tak krótkie jak to tylko 
możliwe, natomiast ścieżki sygnału pomię-
dzy sekcjami są proste i krótkie (nie łatwe do 
osiągnięcia), aby zminimalizować ryzyko 
utraty sygnału lub interferencji.

Doskonale dopasowane, wysokiej 
jakości częsci
Każdy z elementów w odtwarzaczu CD-S300, 
wpływa na wysoką jakość dźwięku. Dlaczego 
firma Yamaha poświęciła wiele czasu i 
wysiłku na wybór oraz dopasowanie 
odpowiednich części i materiałów. Rezulta-
tem są wysokiej jakości kondensatory, 
wzmacniacze operacyjne o jeszcze bardziej 
obniżonym poziomie szumów, szerokim 
paśmie przenoszonych częstotliwości oraz 
dużym zakresie wzmocnienia. Także 
zastosowanie materiałów tłumiących pod 
transformatorem i w okolicach kabla 
sygnałowego, tworzy wyrafinowaną 
wewnętrznie konstrukcję odtwarzacza CD 
która jest na poziomie, zarezerwowanym 
zazwyczaj na modele znacznie droższe.

System przetworników C/A 
wysokiej jakości
Wysokiej  jakości  system  konwersji  C/A,  
który w pełni wykorzystuje zalety technologii 
cyfrowej opracowanej przez   firmę   
Yamaha, gwarantuje  doskonałą  precyzję  
przetwarzania, niski  stosunek  sygnału  do  
szumu  oraz  duży zakres dynamiki.

Intelligent Digital Servo
Tradycyjne   układy   serwo   nie   radzą   
sobie całkowicie  
z  błędami  spowodowanymi  przez wadliwe   
płyty   CD,   zarysowania,   kurz   i   tym 
podobne.  Inteligentny  system  użyty w 
niniejszym urządzeniu wykorzystuje układy 
DSP (Digital  Signal  Processor),  w  celu  
monitorowania   sygnału, dostrojenia  pracy 
lasera oraz dostosowania prędkości napędu, 
w celu eliminacji potencjalnych problemów.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Ciesz się muzyką z plików MP3 
oraz WMA
Gniazdo   USB   na   panelu   przednim   
pozwala cieszyć się wysokiej jakości 
dźwiękiem, pochodzącym z plików MP3 oraz 
WMA, zapisanych na odtwarzaczach  USB  
oraz  przenośnych  pamięciach,  jak  również  
na  kartach  pamięci  umieszczonych  w  
czytnikach  kart  USB.  A  dodatkowo masz  
możliwość  odtwarzania  utworów  nagra-
nych na płytach CD-R oraz CD-RW.

Ciesz się maksymalnej jakości 
muzyką z iPoda
Przy użyciu kabla USB, możesz podłączyć 
swojego iPoda do odtwarzacza CD-S300. 
Dzięki temu możesz cieszyć się muzyką 
zapisaną w Twoim przenośnym systemie 
muzycznym. Ponieważ połączenie jest 
cyfrowe, sygnał muzyczny z iPoda 
w pełni wykorzystuje wysokiej jakości 
obwody audio odtwarzacza CD. W efekcie, 
usłyszysz muzykę w najlepszej możliwej 
jakości. Możesz używać komend pilota 
zdalnego sterowania do uruchamiania 
odtwarzania,  wstrzymywania, wyboru 
ścieżki, regulacji głośności oraz zmiany 
ścieżki. 
Kompatybilne  iPody  to  iPod  classic  
(również 120GB classic), iPod nano (2, 3 i 4 
generacja) oraz iPod  touch  
(1 oraz 2 generacji). Gdy włączone jest  
zasilanie i wybrany został tryb USB, iPod 
ładuje się automatycznie.

3 tryby wyświetlania CD Text
CD Text pozwala na wyświetlenie informacji 
tekstowych na temat aktualnie  odtwarzanej 
płyty CD na wyświetlaczu odtwarzacza. 
Wyświetlone informacje obejmują  tytuł  
płyty, nazwę artysty oraz tytuł ścieżki.

Programowane odtwarzanie
Zaprogramowanie kolejności odtwarzania 
jest wyjątkowo łatwe. Masz również   
możliwość skasowania programu za pomocą 
naciśnięcia jednego przycisku.

Pozostałe funkcje
• Bezpośredni dostęp do ścieżek oraz płyt
• Losowe odtwarzanie utworów
• Powtórzenie utworów (pełne / pojedyncze)
• 3 tryby wyświetlacza czasowego
• 4 stopnie jasności wyświetlacza
• Wznowienie odtwarzania od ostatniego 
odtwarzania utworu

• Automatyczny tryb gotowości
• Tryb pamięci odtwarzania 


