
Mikrozestaw

MCR-B270D KARTA PRODUKTU

  1

• Bezprzewodowe strumieniowanie dźwięku poprzez Bluetooth
• High-res audio (192 kHz/24 bity FLAC/WAV) poprzez USB
• Prawdziwa jakość hi-fi
• Tuner DAB/DAB+/FM
• Wyjście dla subwoofera

Prawdziwa jakość hi-fi w kompaktowym systemie należącym do renomowanej serii 
Yamaha PianoCraft. Aluminiowy panel przedni i przetworniki c/a Burr-Brown 
odzwierciedlają wysoką jakość brzmienia bez względu na źródło dźwięku. 

Bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth ®

Połącz się bezprzewodowo poprzez Bluetooth, aby szybko i łatwo 
odtwarzać dźwięk ze smartfonów i innych urządzeń Bluetooth. 
Niezależnie od tego, czy słuchasz swoich ulubionych internetowych 
serwisów muzycznych na telefonie, czy oglądasz wideo na tablecie, 
wykorzystaj pełnię możliwości audio, przesyłając dźwięk 
do mikrozestawu hi-fi. 

MCR-B270D oferowany jest 
w czarnej i srebrnej wersji 
kolorystycznej. 
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Prawdziwa jakość hi-fi w kompaktowym systemie należącym do renomowanej serii 
Yamaha PianoCraft. Aluminiowy panel przedni i przetworniki c/a Burr-Brown 
odzwierciedlają wysoką jakość brzmienia bez względu na źródło dźwięku. 

Bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth ®

Połącz się bezprzewodowo poprzez Bluetooth, aby szybko i łatwo 
odtwarzać dźwięk ze smartfonów i innych urządzeń Bluetooth. 
Niezależnie od tego, czy słuchasz swoich ulubionych internetowych 
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wykorzystaj pełnię możliwości audio, przesyłając dźwięk 
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Bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth ®

Połącz się bezprzewodowo poprzez Bluetooth, aby szybko i łatwo  
odtwarzać dźwięk ze smartfonów i innych urządzeń Bluetooth.  
Niezależnie od tego, czy słuchasz swoich ulubionych internetowych  
serwisów muzycznych na telefonie, czy oglądasz wideo na tablecie,  
wykorzystaj pełnię możliwości audio, przesyłając dźwięk do  
mikrozestawu hi-fi. 

• Bezprzewodowe strumieniowanie dźwięku poprzez Bluetooth
• High-res audio (192 kHz/24 bity FLAC/WAV) poprzez USB
• Prawdziwa jakość hi-fi
• Głośniki z eleganckim, czarnym wykończeniem fortepianowym
• Tuner DAB/DAB+/FM
• Wysokiej jakości przetwornik c/a Burr-Brown
• Wyjście dla subwoofera

Aluminiowy panel przedni doskonale współgra z głośnikami z czarnym wykończeniem  
fortepianowym. Usztywnione wzmocnieniami VCCS, chroniącymi przed wibracjami głośników, 
zapewniają wysokiej jakości dźwięk Yamaha. Mikrozestaw obsługuje Bluetooth, radio cyfrowe  
i wejście optyczne, gwarantując dostęp do różnorodnej muzyki i źródeł audio. 

Mikrozestaw

MCR-B370D KARTA PRODUKTU

MCR-B370D oferowany jest 
w czarnej i srebrnej wersji 
kolorystycznej. 
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Muzyka high-res z USB

Możliwość odtwarzania plików FLAC i WAV 192 kHz/24 bity  
poprzez USB potwierdza korzenie hi-fi systemu.  
To wsparcie zapewnia użytkownikom możliwość  
doświadczenia najlepszych emocji zarezerwowanych  
dla muzyki w jakości hi-fi. 

Konstrukcja PianoCraft

Seria PianoCraft od wielu lat zapewnia prawdziwą jakość hi-fi  
z kompaktowych konstrukcji. Dziedzicząc filozofię konstrukcji  
od komponentów hi-fi seria ta zapewnia jakość hi-fi w każdym  
z produktów z rodziny PianoCraft. 

Wyrafinowana stylistyka

MCR-B370D zachowuje wzornictwo komponentów  
Yamaha Hi-Fi - prezentując niezwykle wyrafinowaną,  
najwyższej klasy stylistykę. 

Przednia ścianka centralnej jednostki wykonana jest  
z wysokiej jakości aluminium ze szczotkowanym wykończeniem,  
zachwycając swoim eleganckim wyglądem. Ustawiając ten  
stylowy system w swoim pokoju nie tylko wypełnisz przestrzeń  
pięknym dźwiękiem, lecz także uatrakcyjnisz wystrój wnętrza. 
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Technologia VCCS
(Vibration Control Cabinet Structure)

W celu ochrony przed niepożądanymi wibracjami obudów głośników,  
Yamaha opracowała unikatową wewnętrzną konstrukcję zwaną VCCS.  
W newralgicznych punktach obudowy umieszczono elementy  
z tworzywa kompozytowego, które zapewniają doskonałą  
izolację od drgań. 

Radio cyfrowe

Wersje* radia cyfrowego, DAB i DAB+, gwarantują duży wybór stacji radio-
wych z wysoką jakością dźwięku. 

Kolejne korzyści obejmują automatyczne dostrajanie dostępnych stacji i 
wyświetlanie informacji, takich jak nazwa stacji. 

*Dostępność serwisów zależy od regionu.

Głośniki z eleganckim, 
czarnym wykończeniem fortepianowym

Nawiązujące do fortepianów Yamaha, obudowy z czarnym,  
błyszczącym wykończeniem odzwierciedlają elegancję,  
muzykalność i jakość dźwięku. 

Idealnie dopasowany dzięki aluminiowemu wykończeniu  
jednostki centralnej, MCR-B370D emanuje stylem i wysokim  
poziomem zaawansowania. 
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Jednostka 
centralna

Ver. 4.2 / A2DP, AVRCP; [kodek audio] SBC, AAC

10 m (bez zakłóceń)

CD, CD-R, CD-RW (Audio CD, MP3, WMA)

Wersja Bluetooth/profil 

Maksymalny zasięg komunikacji Bluetooth

Rodzaje płyt

Tak

MP3, WMA, AAC, WAV (*1), AIFF (*1), ALAC (*2)
--- (*1) 192 kHz/24 bity; (*2) 48 kHz/24 bity

DAB / FM

USB    

Obsługiwane pliki

Tuner    

DAB x 30 / FM x 30

Tak (6,3 mm)

Tak (3,5 mm stereo mini-jack x 1)

Pojemność pamięci

Wyjście słuchawkowe

Analogowe wejście audio

Głośniki  Membrana 110 mm

Kopułka 25 mm

30 W (nominalnie)

Niskotonowy   

Wysokotonowy   

Moc wejściowa (maks./nominalnie)

60 Hz - 30 kHz

84 dB / 2,83 V / 1 m

6 kHz

Pasmo przenoszenia

Czułość 

Częstotliwość zwrotnicy

6 Ω

123 x 192 x 298 mm

2,2 kg
   

Impedancja

Wymiary (S x W x G)

Waga    

Tak

Tak

0,05%

Cyfrowe wejście audio: optyczne

Wyjście subwooferowe

Całkowite zniekształcenia harmoniczne
(CD do wyj. gł., 20 Hz - 20 kHz)

20 W + 20 W

0,3 W (Eco) / 1,3 W (Bluetooth)

180 x 118 x 322 mm 

Moc wyjściowa/kanał
 (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)

Zużycie energii w trybie czuwania

Wymiary (S x W x G)

2,7 kgWaga    
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