
NEW PRODUCT BULLETIN 

• Cichy i precyzyjny mechanizm ładowania płyty

• Dyferencyjny konwerter C/A dla wysokiej jakości konwersji i niskich szumów

• Niezależny zasilacz

• Tryb Pure Direct

• Aluminiowy panel przedni

• Pozłacane gniazda wyjściowe

• Gniazdo USB na panelu przednim

• Możliwość odtwarzania płyt CD-R/RW

• Obsługa plików MP3 oraz WMA

• Szereg funkcji odtwarzania

Pasmo przenoszenia CD 2 Hz–20 kHz

Zniekształcenia harmoniczne CD 0,002%

Stosunek sygnał-szum CD 110 dB

Zakres dynamiki CD 100 dB

Poziom wyjścia CD (1 kHz, O dB) 2 ±0,3 V

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 435 x 96 x 300 mm

Waga 6,2 kg

Dane techniczne mogą ulec zmianie.

Dostępny również w kolorze srebrnym.

Mając na względzie najwyższą jakość dźwięku, odtwarzacz 
CD-S700 maksymalizuje przyjemność ze słuchania muzyki 
z płyt CD oraz zapisanej na przenośnych pamięciach USB.

Odtwarzacz CD

CD-S700

Wysoka jakość dźwięku

Zaawansowane funkcje

Specyfikacja techniczna
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Panel tylny CD-S700

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Odtwarzacz CD

CD-S700

WYSOKA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Zaprojektowany z myślą o niezwykłej 
muzykalności
CD-S700 zawiera w sobie szereg technologii 
i funkcji odtwarzaczy Yamaha najwyższej klasy 
– CD-S2000 oraz CD-S1000. Osiągając dźwięk 
wysokiej jakości jako komponent wyspecjalizo-
wany w odtwarzaniu muzyki (bez funkcji 
odtwarzania obrazów ani filmów), oferuje on 
doskonałe brzmienie plików muzycznych 
zapisanych na przenośnych odtwarzaczach USB 
za pośrednictwem złącza umieszczonego na 
panelu przednim. Poza doskonałymi charaktery-
stykami odtwarzacza wyposażono w  funkcję 
Pure Direct, która pozwala aby sygnał omijał 
cyfrowe układy dźwięku oraz panel wyświetlacza, 
jak również cichy i precyzyjny napęd CD, który 
znacząco poprawia precyzję odtwarzania płyt.
CD-S700 doskonale współpracuje ze wzmacnia-
czem A-S700. Nie tylko pod względem wyglądu, 
ale przede wszystkim filozofii projektowania 
i wykorzystania komponentów. Każdemu 
z urządzeń nadano charakterystyki, których 
oczekujesz od produktów Yamaha.

Cichy oraz precyzyjny mechanizm
Autorski, cichy mechanizm napędu, wykorzystu-
jący technologię Synchro Wire zamiast układów 
generujących hałas podczas wysuwania szuflady, 
to ten sam mechanizm, który wykorzystany był 
w odtwarzaczach CD-S2000 oraz CD-S1000. 
W połączeniu z Wąsku, niezwykle sztywną 
szufladą, gwarantuje niezwykle ciche otwieranie 
i zamykanie. Ulep-
szone oprogra-
mowanie obsługi 
zespołu lasera 
wpłynęły z kolei 
na poprawę właś-
ciwości brzmie-
niowych. 
Otrzymujesz najwyższą jakość, która przekłada 
się na pełną satysfakcję obsługi.

Różnicowy przetwornik C/A
Przetwornik różnicowy C/A, który czerpie w pełni 
z bogatego doświadczenia firmy Yamaha. 
Gwarantuje on wysoką precyzję konwersji, 
współczynnik sygnał/szum oraz dynamikę. 
Wszystkie pozostałe komponenty, włączając w to 
przetworniki C/A Burr Brown 192kHz/24-bitym 
zostały wybrane niezwykle starannie, w oparciu 
o długotrwałe testy odsłuchowe, które miały 
zapewnić brzmienie naturalne i bogate.

Niezależny zasilacz
Niezależny zasilacz został zaprojektowany 
specjalnie z myślą o tym urządzeniu. Dzięki 
oddzieleniu go od układów audio, obwodów 
cyfrowych oraz 
transportu, wy-
eliminowane 
zostały nieko-
rzystne dla 
dźwięku inter-
ferencje pomię-
dzy tymi sek-
cjami. Urządzenie zostało wyposażone w nowy 
bezsprzężeniowy zasilacz o dyskretnej struktu- 
rze, charakteryzujący się niskimi utratami mocy.

Tryb Pure Direct
CD-S700 posiada funkcję Pure Direct – tę samą, 
która wykorzystywana jest w amplitunerach oraz 
wzmacniaczach Yamaha. Aktywowanie funkcji 
wyłącza cyfrowe wyjście audio oraz wyświetlacz. 
W efekcie, uzyskujemy najniższe możliwe 
zakłócenia, a zatem najwyższą jakość brzmienia 
analogowego wyjścia audio.

Ciesz się muzyką z urządzeń USB
Odtwarzacz CD-S700 wyposażony został 
w gniazdo USB umieszczone na panelu 
przednim, co umożliwia cieszenie się muzyką 
zapisana w cyfrowych formatach MP3/WMA 
zapisanych na przenośnych odtwarzaczach 
i pamięciach USB. Oczywiście, odtwarzacz potrafi 
również obsługiwać pliki MP3/WMA zarejestro-
wane na płytach CD.

Inne funkcje
- Pozłacane gniazda wyjściowe
- Odłączany przewód zasilania
- Wygodny pilot zdalnego sterowania

Aluminiowy panel przedni
Aluminiowy panel przedni sprawia, że wygląd 
odtwarzacza jest bardziej elegancki, ale przy 
okazji pomaga w ekranowaniu czułych 
podzespołów.

Wnętrze CD-S700, z cichym mechanizmem oraz precyzyjnym napędem CD


