
NS-P41
Zestaw głośników 5.1

 / Model NS-P41 to 5.1-kanałowy system 
głośnikowy, z wykorzystaniem którego możemy 
poprawić jakość dźwięku odtwarzanego 
z telewizora – podłączając głośniki np. do 
amplitunera kina domowego. Klasyczne 
wzornictwo elementów znajdujących się w tym 
zestawie sprawia, że model NS-P41 z łatwością 
wpasuje się w aranżację każdego domowego 
wnętrza. Komfort instalacji i konfiguracji 
zwiększa możliwość naściennego montażu 
wszystkich głośników.

Popraw dźwięk swojego telewizora
 / Głośniki NS-P41 zostały zaprojektowane z myślą 
o zapewnieniu emocjonującego, a przy 
tym czystego dźwięku, przyjemnego w 
odbiorze nawet przez wiele godzin słuchania. 
Poszczególne elementy zestawu zostały 
dostrojone tak, aby zagwarantować spójne 
brzmienie, bogate w detale, ekspansywne 
i wyrafinowane. Doskonale sprawdza się nie 
tylko we współpracy z telewizorem i oglądania 
filmów, ale także do odtwarzania muzyki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NS-P41
Liczba kanałów 5.1

System głośnikowy
Pasmo przenoszenia 28 Hz – 25 kHz

Impedancja 6 omów (bez subwoofera)

Głośnik frontowy

Typ obudowy bas refleks

Przetwornik 7 cm, szerokopasmowy

Moc nominalna 30 W

Moc maksymalna 100 W

Czułość 83 dB / 2.83 V / 1 m

Wymiary (S × W × G) 112 × 176 × 116 mm

Masa 0.59 kg / szt.

Głośnik centralny

Typ obudowy zamknięta

Przetwornik 7 cm, szerokopasmowy

Moc nominalna 30 W

Moc maksymalna 100 W

Czułość 84 dB / 2.83 V / 1 m

Wymiary (S × W × G) 276 × 111 × 118 mm

Masa 0.73 kg

Głośnik efektowy

Typ obudowy bas refleks

Przetwornik 7 cm, szerokopasmowy

Moc nominalna 30 W

Moc maksymalna 100 W

Czułość 83 dB / 2.83 V / 1 m

Wymiary (S × W × G) 112 × 176 × 116 mm

Masa 0.59 kg / szt.

Subwoofer

Typ Advanced YST II

Przetwornik 20 cm

Moc wyjściowa 50 W (5 omów, 100 Hz, 10 proc. THD)

Moc dynamiczna 100 W (5 omów)

Pasmo przenoszenia 28–200 Hz

Twisted Flare Port tak

Pobór mocy 40 W

Wymiary (S × W × G) 291 × 292 × 341 mm

Masa 8.5 kg
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Klasyczny design
Głośniki należące do zestawu NS-P41 mają klasyczne, 
charakterystyczne dla Yamahy wzornictwo. Smukłe linie 
podkreślające kształty obudów idealnie współgrają z wysoką 
jakością dźwięku. Poszczególne głośniki, ze względu na ich 
stosunkowo niewielkie gabaryty, można ustawić praktycznie 
w dowolnym miejscu, nie zaburzając przy tym wystroju 
pomieszczenia.

Technika Advanced YST II
W subwooferze należącym do zestawu głośnikowego NS-P41 
zastosowano technikę Advanced YST II. Wykorzystuje ona 
układ wzmacniacza Active Servo Processing, aby osiągnąć 
zerową impedancję, dzięki czemu membrana przetwornika 
niskotonowego porusza się bardziej liniowo. W Advanced YST II, 
zaawansowany konwerter ujemnej impedancji umożliwia jeszcze 
dokładniejsze sterowanie membraną. W rezultacie uzyskuje 
się bardziej stabilną i precyzyjną odpowiedź w zakresie niskich 
częstotliwości, a także wyższy poziom ciśnienia akustycznego, 
co zapewnia naturalne i energiczne odtwarzanie basów. 

Port Twisted Flare
Subwoofer wyposażono w autorskie rozwiązanie firmy 
Yamaha – port Twisted Flare. Redukuje ono szum wywoływany 
przez turbulencje powietrza, przyczyniając się do czystego i 
precyzyjnego odtwarzania niskich częstotliwości. Rozszerzający 
się i delikatnie skręcony kształt portu równomiernie rozprasza 
przepływające przez niego powietrze. Od dźwięków efektów 
specjalnych w filmach, po atmosferę sali koncertowej – niskie 
tony są czyste, zwarte i realistyczne.

Montaż naścienny
Specjalne otwory znajdujące się z tyłu obudów głośników 
frontowych, centralnego i efektowych umożliwiają zawieszenie 
ich na ścianie.


