
Zintegrowany system audio

Spędzaj czas, tak jak chcesz

Łap chwile z muzyką, która cię wyraża. Restio staje się częścią

twojego życia i wzbogaca je. Stwórz swoją własną przestrzeń,

zaprojektuj swoje własne środowisko poprzez muzykę.



Zintegrowany system audio

Jako odtwarzacz audio, zegar i budzik, a także jako element wystroju wnętrza, Restio

bezproblemowo wpisuje się w twoje życie. Od codziennej nieformalnej prostoty do dni

wypełnionych zabawą, Restio tworzy wartościowy czas dla życia i muzyki.

Koncepcja serii

Dobry mebel wyraża swoje własne poczucie stylu i tworzy relaksującą przestrzeń. Restio

również ceni jakość jako element umeblowania, które poprawia komfort. Urządzenie

zostało zaprojektowane, aby dopełnić różne układy i wzory barwne, zwracając uwagę

na jakość twojego ulubionego środowiska domowego.

Trwałość serii

Jakość, której oczekujesz Wzornictwo wnikające do twojego życia

Restio zaprojektowany jest dla twojego stylu życia. Jego stonowane wzornictwo

nie koliduje z dużymi lub konwencjonalnymi rozwiązaniami. I nie będzie zakłócał

twojego codziennego rytmu. Smukła konstrukcja uwalnia przestrzeń i może być

zawieszona na ścianie. Ty decydujesz. Restio doskonale uszlachetnia twój dom.

Funkcjonalność, która cieszy

Kompatybilność z Bluetooth oraz specjalne aplikacje gwarantują

elastyczność i łatwość obsługi. Każdy z systemów, ISX-80 i ISX-803,

ma swoje aplikacje, co pozwala ci zdalnie zarządzać nie tylko twoją

muzyką, lecz także budzikiem i innymi ustawieniami.



Zintegrowany system audioUdekoruj swój dom muzyką
Restio urzeczywistnia artyzm wnętrza poprzez muzykę, zarówno, gdy jest zawieszony na ścianie lub ustawiony na półce.

Kompatybilność z serwisami strumieniowymi i nowy system MusicCast Yamahy oznaczają więcej możliwości czerpania

przyjemności z muzyki niż kiedykolwiek wcześniej .
MusicCast jest nową rewolucją w sieciowym audio, dzięki której
wszystkimi swoimi urządzeniami audio możesz sterować
jednocześnie, lub każdym z komponentów MusicCast niezależnie.
Cały system obsługujesz za pomocą intuicyjnej aplikacji , która
zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji . Skorzystaj z
soundbaru, głośnika bezprzewodowego, amplitunera AV,
systemu hi-fi lub dowolnego urządzenia audio, które najbardziej
ci odpowiada, mieszaj i dopasowuj, a następnie z upływem czasu
rozszerzaj swój system MusicCast. Zupełnie nowe rozwiązanie od
Yamahy, które dzisia j i w przyszłości będzie łączyło całą twoją
muzykę, bo z MusicCast - możesz wszystko.

Sieci bezprzewodowe poprzez MusicCast

MusicCast łączy cię z twoją muzyką poprzez twoją sieć domową.
Odtwarzaj zawartość z dowolnych urządzeń kompatybilnych z
MusicCast znajdujących się w dowolnym pokoju w twoim domu -
bądź podłączonego do nich dowolnego odtwarzacza Blu-ray lub CD.

Wzornictwo ma znaczenie
MusicCast łączy cię z twoją muzyką poprzez twoją sieć domową. Odtwarzaj zawartość z dowolnych urządzeń

kompatybilnych z MusicCast znajdujących się w dowolnym pokoju w twoim domu - bądź podłączonego do

nich dowolnego odtwarzacza Blu-ray lub CD.

MusicCast
CONTROLLER

Program TV

Blu-ray

CD

Zeskanuj kod,
aby uzyskać więcej informacji .

Powiększony metalowy
panel przedni

Zewnętrzna rama wykończona
szczotkowanym aluminium

Ramka wyświetlacza powlekana
aluminium

Aluminiowa podstawka

Więcej muzyki za pomocą Bluetooth i serwisów strumieniowych
Restio obsługuje bezprzewodowe odtwarzanie ze smartfonu lub tabletu za pomocą Bluetooth. A dzięki

dostępowi do serwisów strumieniowych i wbudowanemu tunerowi FM, Restio przygotowany jest do

dostarczania niemal nieograniczonych treści muzycznych.

*Dostępność serwisów strumieniowych zależy od regionu.

Łączność Bluetooth ułatwia przesyłanie muzyki

I SX-80 wyposażony jest w najnowszą technologię Bluetooth, gwarantując jeszcze łatwiejszą bezprzewodową

obsługę niż dotychczas. Możesz przesyłać muzykę z ISX-80 do słuchawek Bluetooth, w przypadku osobistego

odsłuchu, lub do głośników Bluetooth, aby cieszyć się muzyką w innym pomieszczeniu.

Słuchawki
Bluetooth

ISX-80

Głośniki
Bluetooth

MusicCast Controller - łatwa obsługa
Zainstaluj w swoim smartfonie lub tablecie aplikację MusicCast Controller i przesyłaj

zawartość, rozpoczynaj/zatrzymuj odtwarzanie, reguluj głośność i zmieniaj ustawienia. Te

same funkcje aplikacji Controller jak w pilocie dla wszystkich twoich urządzeń kompatybilnych

z MusicCast w tej samej sieci .

*Za pomocą Bluetooth w jednym czasie można przesyłać sygnał tylko z jednego urządzenia.

Wybierz jeden z trzech kolorów

Biały Fioletowy Czarny

Serwisy strumieniowe Spotify, Pandora, Sirius XM, Rhapsody, Napster, JUKE

Radio internetowe Serwis vTuner

Funkcja klienta PC DLNA ver. 1 .5 (funkcja DMP/DMR)

FM Pamięć programatora: 6 (30 przy użyciu MusciCast Controller)

Wi-Fi Częstotliwość 2,4 GHz

Bluetooth® Ver. 2.1 +EDR (A2DP, AVRCP)

*Dostępność serwisów strumieniowych zależy od regionu.

Złącze wejściowe 3,5 mm stereo mini jack

Alarm Alarm, drzemka, sen

System głośnikowy

Wymiary (S x W x G) 302 x 302 x 65 mm

Waga 3,3 kg

Kolory Biały / fioletowy / czarny

Dwie, 3-cm miękkie kopułki wysokotonowe

Dwa, 1 0-cm niskotonowe

Specyfikacja techniczna



Zintegrowany system audioJakość wnętrza poprzez muzykę
Odtwarzacz muzyki, który tak samo jak ulubiony mebel, jest częścią twojego domu. Pozwól, aby muzyka z twojego smartfonu,

tabletu, płyty CD lub pamięci USB wzbogaciła twoje życie.

Wolność ruchu i swoboda użytkowania

Wbudowany Bluetooth oznacza, że możesz cieszyć się bezprzewodowym

dostępem do całej kolekcji muzycznej znajdującej się w Twoim iPhonie,

urządzeniu z Androidem lub tablecie. Ustaw ISX-803 gdziekolwiek chcesz i

wykorzystaj swój smartfon, tak jak to zwykle robisz, do odtwarzania muzyki.

Oprócz funkcji sterowania systemem, aplikację Yamaha DTA Controller

możesz wykorzystać do ustawienia alarmu, niezależnie dla każdego dnia

tygodnia, a także zindywidualizować ustawienia IntelliAlarmu.

Dźwięk, który pozwoli ci docenić muzykę

I SX-803 został zaprojektowany tak, by zapewniać wysokiej jakości

brzmienie z różnorodnych źródeł, wliczając Bluetooth, CD, radio, USB i

odtwarzacze podłączone do wejścia Aux. Dwudrożny, czterogłośnikowy

system dźwiękowy, precyzyjnie dostrojony do standardów hi-fi audio,

dostarcza mocny, ekspansywny bas i czyste, precyzyjnie zarysowane

wysokie tony. System wyposażony jest także w trzyzakresowy korektor,

dzięki któremu można dopasować brzmienie do gatunku muzyki i

własnych preferencji .

Kompaktowa konstrukcja ułatwia rozstawienie systemu

Dzięki korpusowi o grubości 9 cm i podstawce w kształcie półksiężyca ISX-803 można ustawić tuż przy

samej ścianie. Co więcej, wolnostojąca konstrukcja nie wymaga korzystania z półki, nie ma więc

ograniczeń podczas ustawiania urządzenią. Można nawet zrezygnować z podstawki i zawiesić system

audio na ścianie (wymagany opcjonalny uchwyt AT-800) . To idealny sposób, aby dopasować Twoje źródło

muzyki do wystroju dowolnego pomieszczenia.

Czas - Wyświetlony w artystyczny sposób

Stylowy zegar cyfrowy pozwala wybrać jeden z dwóch wzorów: zwykły

wyświetlacz w postaci cyfr lub unikatową formę, która łączy cyfry i

wskaźnik. Funkcja automatycznego ściemniania reguluje jasność

wyświetlacza, dostosowując ją do warunków oświetleniowych panujących

w pokoju. Ponadto urządzenie wyposażone jest w IntelliAlarm, który

łagodnie odtworzy wybraną przez Ciebie muzykę, a następnie włączy

sygnał dźwiękowy, aby mieć pewność, że w pełni się rozbudziłeś.

Zegar wskazuje 1 0:25

Wskaźnik symbolizuje godzinę,
cyfry pokazują minuty

• Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi
należącymi do Bluetooth SIG, Inc. • Android jest znakiem towarowym Google Inc.

Wybierz jeden z czterech kolorów

Ceglasty BiałyCzarny Ciemnoniebieski

Specyfikacja techniczna
CD Audio CD, MP3, WMA

USB MP3, WMA

Tuner FM/DAB FM (ISX-803) , FM, DAB (ISX-803D)

Pamięć programatora 5 x FM (ISX-803) , 5 x FM, 5 x DAB (ISX-803D)

Wersja Bluetooth Ver. 3.0 (A2DP)

Maksymalny zasięg komunikacji 1 0 m (bez zakłóceń)

Złącze wejściowe 3,5 mm stereo mini jack

Obsługiwane modele NFC Android ver. 4.1 lub nowsza

Alarm Alarm, drzemka, sen

System głośnikowy
Dwie, 3-cm miękkie kopułki wysokotonowe

Dwa, 1 0-cm niskotonowe

Wymiary (S x W x G,

z podstawką / bez podstawki)
41 0 x 997 x 295 mm / 41 0 x 41 0 x 85,7 mm

Waga (z podstawką / bez podstawki) 1 2,0 kg / 6,44 kg

Kolory Ceglasty / Czarny / Biały / Ciemnoniebieski




