
Domowy system bezprzewodowej muzyki



Jeszcze nigdy nie miałeś tylu możliwości. Najszerszy na rynku wybór produktów, a wszystkie w jednym inteligentnym systemie, którym sterujesz ze 
swojego smartfonu. Bez względu na to, w którym pokoju się znajdujesz, możesz odtwarzać muzykę z dowolnego źródła, a każdy z domowników jest 
całkowicie niezależny od pozostałych. Korzystając z typowych domowych urządzeń takich jak np. amplituner AV, sprzęt hi-fi, miniwieża, soundbar czy 

aktywny głośnik, możesz cieszyć się pełną funkcjonalnością bezprzewodowego systemu strefowego, nie rezygnując z najwyższej jakości brzmienia. 
Spotify, pliki z komputera, płyty CD, dźwięk z telewizora, radio internetowe, muzyka z winylu – co tylko chcesz, bo z Yamaha MusicCast możesz wszystko.

Połącz wszystkie twoje urządzenia audio w jeden system



Pokój dzienny Jadalnia Sypialnia Pokój dziecka

Kompatybilne serwisy strumieniowe

Serwisy
strumieniowe

Radio
internetowe NAS Laptop

Inna muzyka w każdym pokoju lub ta sama w całym domu
Każdy z domowników może w tym samym czasie słuchać innej muzyki, niezależnie od pozostałych użytkowników systemu. 
Możesz również utworzyć grupę, aby ta sama muzyka była odtwarzana w kilku pomieszczeniach. Wszystko to niezależnie od 
tego, czy źródłem jest smartfon, serwis strumieniowy czy np. serwer NAS.

Strumieniuj muzykę z sieci

Dostępność serwisów strumieniowych zależy od regionu. *RX-V479/V579 nie są kompatybilne z Napster/Rhapsody i Sirius XM.



Pokój dzienny Jadalnia Sypialnia Pokój dziecka

Wewnętrzne źródło muzyki
(wbudowane w urządzenia MusicCast)

Wbudowany
odtwarzacz CD

Zewnętrzne źródło muzyki
(podłączone do komponentów MusicCast)

Odtwarzaj z każdego źródła

Muzyka z MusicCast i podłączonych urządzeń
MusicCast pozwala połączyć urządzenia audio w niezwykle funkcjonalny i rozbudowany system. Dzięki temu odtworzysz 
muzykę z dowolnego źródła - nie tylko ze źródeł wbudowanych w komponenty MusicCast, lecz także z podłączonych do nich 
urządzeń zewnętrznych, np. gramofonu lub telewizora. 

Wbudowany
tuner FM/AM

Pamięć USBTV Odtwarzacz Blu-ray Odtwarzacz CD Gramofon

Możliwości połączeniowe mogą różnić się w zależności od modelu.



Pokój dzienny Jadalnia Sypialnia Pokój dziecka

Dowolny serwis 
strumieniowy lub
aplikacja muzyczna

Przesyłaj dźwięk i muzykę ze smartfonu

Strumieniuj poprzez Bluetooth i przesyłaj do innych urządzeń systemu MusicCast
Wszystkie modele MusicCast obsługują Bluetooth. Dzięki temu z łatwością będziesz mógł przesyłać dowolną muzykę ze swo-
jego smartfonu, m.in. nagrania z serwisów udostępniających materiały wideo oraz muzycznych aplikacji. Z pomocą MusicCast 
swoją ulubioną muzykę prześlesz także do innych pomieszczeń.

Serwis udostępniający 
materiały wideo



Z pokoju dziennego

Z systemu kina domowego

Na taras lub do ogrodu

Do miejsca odsłuchu

Łatwe 
parowanie

Parowanie urządzeń 
Bluetooth w aplikacji 
MusicCast jest niezwykle 
proste. Wystarczy, że 
wybierzesz urządzenia, 
które mają być 
sparowane. 

Głośnik Bluetooth

Słuchawki Bluetooth

Muzyka z Bluetooth na więcej sposobów

Przesyłaj muzykę z MusicCast do urządzeń Bluetooth
Wszystkie produkty MusicCast wyposażone są w najnowszą funkcję Bluetooth output. Słuchaj muzyki z radia, USB, dysku NAS, CD 
oraz wielu innych urządzeń, przesyłając ją bezprzewodowo wprost do głośników lub słuchawek Bluetooth nawet innego producenta. 



MP3
CD

Wysoka
rozdzielczość

MusicCast odtwarza szeroką gamę formatów dźwięku wysokiej rozdzielczości.

MP3 / WMA / MPEG4 AAC

Apple Lossless

WAV / FLAC / AIFF

DSD

- 48 kHz

- 96 kHz

- 192 kHz

- 5.6 MHz

Kompatybilny kodek
Amplituner AV System hi-fi

RX-V479 
i wyższe

•

•

•

•

R-N602

•

•

•

•

NX-N500

•

•

•

•

MCR-N670/ 
MCR-N870

•

•

•

-

Systemy Desktop Audio Soundbar / Sound base

ISX-80 SRT-1500

• •

• •

• •

- -

WX-030 YSP-1600 YSP-5600

• • •

• • •

• • •

- - -

Apple Lossless WAV FLAC AIFF DSD

Wysoka jakość dźwięku

Obsługa plików muzycznych wysokiej rozdzielczości
Yamaha MusicCast odtwarza nie tylko stosowane powszechnie pliki MP3, lecz także wiele formatów wysokiej rozdzielczości, 
takich jak FLAC, WAV, AIFF, Apple Loseless, a nawet DSD.

W porównaniu ze skompresowanymi źródłami dźwięku, źródła audio wysokiej rozdzielczości znacznie precyzyjniej 
odtwarzają muzyczne detale, charakter nagrania i atmosferę sali koncertowej. 



Tryb standardowy

Tryb rozszerzony

Jesteśmy przekonani, że poszanowanie środowiska naturalnego jest niezwykle 
ważną cechą produktu. Wszystkie modele MusicCast wykorzystują oszczędny tryb 
czuwania (standby), który zapewnia niezwykle niskie zużycie energii (poniżej 3W). 
Ponadto, funkcja Automatic Standby samoczynnie wyłącza zasilanie urządzeń po 
20 minutach bezczynności. To proekologiczne podejście czyni MusicCast systemem 
na wskroś przyjaznym dla środowiska. 

MusicCast wykorzystuje dwa sposoby przesyłania sygnału: tryb standardowy, 
w którym bezpośrednio łączymy komponenty MusicCast z routerem oraz tryb 
rozszerzony, który umożliwia przesyłanie sygnałów za pośrednictwem urządzeń 
MusicCast do bardziej odległych pomieszczeń. Wybierz tę opcję, która najlepiej 
sprawdzi się w twoim domu.

Przyjazny dla środowiskaTechnologia sieciowa MusicCast

Zużycie energii
w trybie czuwania 
niższe niż 

3W

Połączenie 
przewodowe

* W trybie rozszerzonym przynajmniej jedno urządzenie musi być podłączone do routera przewodem.

Inne zaawansowane funkcje



Dzięki prostym funkcjom menu aplikacji z łatwością 
odtworzysz muzykę, którą chcesz usłyszeć

Po prostu dotknij czytelnie zaprojektowany ekran aplikacji i przejmij kontrolę 

nad całym sprzętem audio i całą muzyką w twoim domu. Aplikacja udostępnia 

szeroki wachlarz funkcji, jak np. możliwość grupowania, która pozwala 

odtwarzać ten sam utwór równocześnie w wielu pokojach, a także opcję 

dostosowania widoku ekranu danego pomieszczenia do własnych preferencji 

(np. poprzez dodanie wizerunku użytkownika pokoju lub zdjęcia samego 

pomieszczenia). Twój muzyczny świat stanie się jeszcze bardziej ekscytujący. 

Wszystkie urządzenia MusicCast
obsługujesz za pomocą jednej aplikacji

Wybierz pokój Wybierz źródło Wybierz utwór

Aplikacja MusicCast Controller



MusicCast App  

* Zakres regulacji dźwięku zależy od 
możliwości danego urządzenia. 

Odtwarzaj ten sam utwór równocześnie w wielu pokojach. 

Wstępną konfigurację możesz łatwo przeprowadzić za pomocą

aplikacji MusicCast Controller

Korzystając z ustawień dźwięku bądź korektora brzmienia, możesz 
dopasowywać jakość dźwięku poszczególnych urządzeń. Wykorzystaj pełne 
możliwości każdego urządzenia. 

Dowolnie skonfiguruj ekran pokoju w taki sposób, aby był dla ciebie łatwy do 
rozpoznania, wykorzystując np. zrobione przez siebie zdjęcie pomieszczenia. 

Dotknij przycisk 
Połącz

Wybierz główny 
pokój grupy

Wskaż pokoje, które 
chcesz z nim połączyć

Wybrane pokoje 
zostają połączone w 
jedną strefę muzyczną

< Zdjęcie pokoju > < Zdjęcie urządzenia > < Kolor > < Zdjęcie użytkownika >Naciśnij w 
urządzeniu 
przycisk Połącz

Wprowadź hasło 
do twojej sieci 
Wi-Fi

Wybierz nazwę 
pokoju i jego 
zdjęcie

Gotowe!

Funkcje grupowania

Prosta konfiguracja początkowa

Ustawienia dźwięku

Dostosowanie ekranu pokoju

Aplikacja MusicCast



Produkty MusicCast

MCR-N870
System PianoCraft

MCR-N670
System PianoCraft

R-N602
Amplituner stereo

NX-N500
Głośniki bezprzewodowe

YSP-1600
Cyfrowy projektor dźwięku

YSP-5600
Cyfrowy projektor dźwięku

SRT-1500
System dźwiękowy do TV

• Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem należącym do Wi-Fi Alliance. Znak identyfikacyjny Wi-Fi Protected Setup jest znakiem Wi-Fi Alliance. • Spotify i logo Spotify są zarejestrowanymi 
znakami towarowymi Spotify Group. • Napster i logo Napster są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi Rhapsody International. • JUKE i logo JUKE są znakami 
towarowymi Media-Saturn-Holding GmbH. • Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. P10027426-MusicCast@NPB

Wybierz optymalny dźwięk pasujący do 
każdego miejsca.

WX-030
Głośnik bezprzewodowy

ISX-80
Zintegrowany system audio

Desktop Audio

Dźwięk 
przestrzenny

Prawdziwy 
dźwięk hi-fi

Stylowe i 
nowoczesne 
wzornictwo

Komponenty hi-fi

Soundbar/ Sound Base

• RX-V479
• RX-V579
• RX-V679
• RX-V779

• RX-A550
• RX-A750
• RX-A850
• RX-A1050
• RX-A2050
• RX-A3050
• RX-S601
• RX-S601DAB
• RX-AS710DAB
• CX-A5100

Kino domowe

Szeroka różnorodność stylów i produktów


