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CD-S303

Yamaha CD-S303 to odtwarzacz CD, który bazując na sukcesie 
poprzednika, oferuje wysoką jakość brzmienia, łatwość obsługi 
oraz liczne zaawansowane rozwiązania techniczne, m.in. tryb 
Pure Direct. Ponadto urządzenie ma możliwość odtwarzania 
plików przechowywanych na pamięciach przenośnych, co jest 
zasługą znajdującego się na przednim panelu portu USB.

CD-S303

PURE DIRECT
Zadaniem tego trybu jest maksymalne możliwe skrócenie ścieżki, którą 
pokonuje sygnał muzyczny. Przekładasię to na zminimalizowanie znieksz-
tałceń, zapewniając najczystszy
możliwy dźwięk.

WYRAFINOWANE OBWODY I UKŁADY
Zasilacze dla napędu silnika, wyświetlacza oraz sekcji USB, cyfrowej i analo-
gowej są oddzielnie izolowane, eliminując zakłócenia elektromagnetyczne 
pomiędzy nimi.

KRÓTKIE ŚCIEŻKI SYGNAŁOWE
Logiczny, a zarazem symetryczny wewnętrzny układ poszczególnych części 
i płytek drukowanych zaprojektowano tak, aby ścieżki sygnałowe na każdej 
płytce były jak najkrótsze.

WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY
W konstrukcji urządzenia użyto wysokiej klasy kondensatora akustycznego 
oraz niskoszumowego wzmacniacza operacyjnego. Pod transformatorem i 
wokół przewodów sygnałowych zastosowano materiały tłumiące.

Obsługiwane nośniki CD, CD-R/RW

Stosunek sygnału do szumu 105 dB (CD)

Zakres dynamiki 96 dB

Zniekształcenia harmoniczne 0,003% (CD)

Pasmo przenoszenia 2 Hz – 20 kHz (CD)

Wyjścia audio optyczne, koaksjalne, analogowe (2 x RCA)

Wymiary (S x W x G) 435 x 86 x 260 mm

Masa 3,5 kg

Specyfikacja CD-S303

WYDAJNY PRZETWORNIK C/A
Wykorzystanie 192 kHz/24-bitowego przetwornika C/A przełożyło się na 
doskonałą precyzję, świetny stosunek sygnału do szumu oraz szeroki zakres 
dynamiki.

„INTELIGENTNE” SERWOMECHANIZMY CYFROWE
System Yamahy do monitorowania sygnału bazuje na niezawodnym proce-
sorze sygnałowym DSP (Digital Signal Processor), aby zapobiec wszelkim 
potencjalnym problemom.

MUZYKA W WIELU FORMATACH
Znajdujący się na przednim panelu port USB obsługuje pliki audio w for-
matach MP3, WMA, LPCM, AAC lub FLAC. Można również odtwarzać pliki 
nagrane na płytach CD-R/RW.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ
Na wyświetlaczu odtwarzacza CD-S303 mogą być prezentowane informacje 
dotyczące aktualnie odtwarzanego utworu, m.in. tytuł albumu i nagrania oraz 
nazwa wykonawcy.

PROGRAMOWANIE ODTWARZANIA
Dla płyt CD można zaprogramować kolejność, w jakiej odtwarzane będą 
utwory. Równie proste jest resetowanie zapisanej kolejności, którego można 
dokonać za pomocą jednego kliknięcia.


