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AV receiver

RX-A2040

9.2kanálový AV receiver AVENTAGE s vestavěným Wi-Fi modulem, podporou 
4K 50/60p, pokročilým přepínáním zón HDMI, profesionálním vzhledem včetně 
symetrického rozvržení vstupů a výstupů zesilovače, podporou zvuku s vysokým 
rozlišením a dvěma vysoce kvalitními D/A převodníky ESS. 

Funkce audia
• 9kanálový mohutný prostorový zvuk 

220 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9% THD, 1 k. řízený [Evropský model])

140 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06% THD, 2 k. řízené)

220 W na kanál (8 ohmů, 1 kHz, 10% THD, 1 k. řízen, JEITA)

• Dekódování formátu HD Audio

• Symetrické rozvržení vstupů a výstupů zesilovače

• Tepelná jímka s ochranou proti vibracím a zahřívání

• Pevné šasi s přídavnými spodními rámy

• Dva 8kanálové D/A převodníky ESS ES9006 zajišťují zcela profesionální kvalitu digitálního zvuku

• D/A převodník s obvody Pure Ground

• Výkonový zesilovač s vysokorychlostní tepelnou zpětnou vazbou

• Obvod PLL s minimálním jitter přispívá k vynikající reprodukci zvuku

• Pátá noha navíc s technologií Anti-Resonance Technology (A.R.T. Wedge), která snižuje vibrace

• Vylepšení hudby ve vysokém rozlišení (High Resolution Music Enhancer) posouvá kvalitu reprodukce 

z originální nahrávky ještě dál

• Křížový rám ve tvaru písmene H poskytuje přídavnou odolnost šasi

• Inteligentní přiřaditelné zesilovače pro zadní <-> přední prostorové reproduktory či zóny 2/3

• Vstup Phono pro přehrávače vinylových desek

• Přehrávání audia ve formátu FLAC nebo WAV 192kHz/24bit

• Přehrávání audio souborů Apple Lossless

Funkce videa
• 4K Ultra HD Pass-Through pro zobrazení v extrémně vysokém rozlišení

• 4K Ultra HD upscaling přepočítává obraz v nižším rozlišení do extrémně vysokého rozlišení

• Podpora nejnovější specifi kace HDMI pro vstup 4K 50/60p

• HDMI: 8 vstupů (1 na čelní straně) a 2 výstupy (přiřaditelné k zóně 2/4) podporující 3D a zpětný kanál audia (ARC)

• Původní systém zpracování videa Yamaha optimalizuje zpracování pro jednotlivé typy video obsahu

 - Adaptivní odstranění prokládání podle pohybu a okrajů

 - Detekce multikadence (vč. 3-2 pulldown) 

 - Vylepšení rozlišení (vylepšení detailů a okrajů) 

 - Ovládání video signálu (kontrast, jas, sytost)

Pokročilé funkce
• Tlačítka SCENE PLUS – jednoduché a univerzální použití

 - HDMI CEC zapíná kompatibilní televizory a BD přehrávače

 - Výběr z 12 možných tlačítek SCENE (4 na čelním panelu a zbylé v uživatelském rozhraní)

 - SCENE pro zóny – 4 tlačítka SCENE vyhrazené pro zóny 2/3/4

 - Každému tlačítku SCENE lze přiřadit mnoho typů parametrů

• Síťové funkce

 - Vestavěný Wi-Fi modul

 - Pomocí funkce Wireless Direct je možné připojit mobilní zařízení bez nutnosti propojení s domácí sítí

 - Snadné nastavení Wi-Fi jako např. sdílení nastavení se zařízeními iOS, WPS atd.

 - AirPlay umožňuje streamování hudby z Macu a PC a ze zařízení iPod, iPhone a iPad

 - Aplikace AV Controller umožňuje ovládání různých funkcí ze zařízení iPod, iPhone a iPad a z Android telefonů a tabletů

 - Přístup k:  Internetovému rádiu (vTuner): MP3, WMA 

Streamovací služby (Napster®*, Spotify®*, Pandora®*)  *Dostupnost služeb se v jednotlivých regionech liší. 

Hudební soubory na PC/NAS: WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

• Podpora přehrávání bez mezer umožňuje nepřerušovaný poslech

• Podpora HTC Connect™ pro streamování hudby ze smartphonů s technologií HTC Connect™

• MHL podpora pro full HD video a audio z mobilních telefonů a přenosných zařízení

• Digitální USB připojení na čelním panelu pro iPod, iPhone, iPad a další USB zařízení

• Zvuková optimalizace YPAO R.S.C. (Refl ected Sound Control) s vícebodovým měřením

• Vysoce citlivý YPAO mikrofon pro přesnější měření

• Pokročilé vícejazyčné rozhraní GUI s podporou zobrazení obrázku alba 

• Funkce videa na pozadí 

Realistický prostorový zvuk
• HD Audio dekódování s CINEMA DSP 3D (23 DSP programů)

• Vylepšení komprimované hudby (Compressed Music Enhancer) s CINEMA DSP

• Funkce Dialogue Lift zajišťuje, že mluvené dialogy vycházejí z centra obrazovky

• Dialogue Level Adjustment umožňuje nastavení správného vyvážení zvuku dialogů a vokálů

• Virtuální CINEMA FRONT poskytuje prostorový efekt pomocí 5 předních reproduktorů

• Funkce YPAO Volume zaručuje přirozený zvuk i při nízkých hlasitostech

• Vlastnost Extra Bass obohacuje zvuk o mohutné basy i na malých reproduktorech

• Adaptivní kontrola dynamického rozsahu (DRC) a adaptivní úroveň DSP

• Funkce SILENT CINEMA umožňuje vychutnat si prostorový zvuk s nasazenými sluchátky

Univerzální ovládání zón
• Pokročilé přepínání zón HDMI umožňuje přenášení různých vstupních signálů do ostatních místností prostřednictvím HDMI

• Zapnutí/vypnutí zón 2/3/4 a ovládání na čelním panelu

• Zónové GUI (výběr skladby/stanice, zobrazení obrázku alba, ovládání tónu/vyvážení zvuku zóny, krátká oznámení)

• Možnost zálohy a obnovení systému

• Ovládání mono, hlasitosti, ovládání tónu a vyvážení pro jednotlivé zóny

• Režim Party

Ekologicky šetrný design
• Provoz v ECO režimu je asi o 20 %* úspornější

* V porovnání se spotřebou při vypnutém ECO režimu (měření Yamaha).

• Funkce automatického vypínání do pohotovostního režimu s nastavitelným intervalem

• Nízká spotřeba v pohotovostním režimu 0,1 W

Receiver RX-A2040 je k dispozici 
v černé a titanové barvě

Skrytý ovládací panel
Obsahuje vstupní terminál HDMI/MHL, USB port, vstupní 

terminály pro externí video zařízení, přepínače mezi 

zónami 2/3/4, vstupní jack na YPAO mikrofon a další.
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RX-A2040
Kvalita zvuku, která ve své třídě nemá obdoby 
CINEMA DSP 3D pomocí devíti separátních kanálů a basové 

složky poskytuje opravdu trojrozměrný prostorový zvuk. 

Kanály navíc pomáhají vytvářet vyšší a širší zvuková pole. 

Receiver RX-A2040 také plně využívá kapacit dvou D/A 

převodníků prémiové kvality ES9006 od společnosti ESS 

Technology. 

Tyto D/A převodníky poskytují skutečně profesionální kvalitu 

zvuku prostřednictvím 8kanálové 

DA konverze s výjimečně dob-

rým poměrem 

signál-šum 

a dyna-

mickým 

rozsahem.

Vestavěný Wi-Fi modul s pokročilou 
funkcionalitou a snadným nastavením
Vestavěný Wi-Fi modul vylepšuje fl exibilitu instalace. 

K dispozici je WPS a další typy nastavení Wi-Fi připojení. 

Pomocí funkce Wireless Direct je možné AV receiver přímo 

bezdrátově propojit se smartphonem a zaposlouchat se do 

hudebních souborů uložených v telefonu prostřednictvím 

AirPlay nebo HTC 

Connect™. Je možné 

také receiver ovládat 

pomocí aplikace AV 

CONTROLLER.

Systém YPAO s optimalizací R.S.C., 
vícebodovým měřením a funkcí YPAO Volume
YPAO analyzuje akustické vlastnosti místnosti a vašeho 

systému a následně s vysokou přesností nastaví různé 

zvukové parametry tak, aby byl výsledný zvukový přednes 

optimální. Zvuková optimalizace YPAO R.S.C. (Refl ected 

Sound Control) vylepšuje zvuk na úroveň studiové kvality. 

Funkce YPAO Volume automaticky při každé změně hlasitosti 

upravuje vysoké a nízké frekvence tak, že je zvukový přednes 

přirozený i při nízké úrovni hlasitosti.
Poslech při nízké úrovni hlasitosti

VYP. ZAP.

Efekt funkce YPAO Volume

YPAO Volume ZAP.

YPAO Volume VYP.

Nízká Frekvence

Ú
ro

v
e

ň

Vysoká

V
ys

o
ká

Hlavní specifi kace

Audio sekce

Jmenovitý výstupní výkon (4 ohmy, 1 kHz, 0,9% THD, 1 k. řízen [Evropský model])

Přední L/P 220 W / 220 W

Jmenovitý výstupní výkon (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06% THD, 2 k. řízeny) 

Přední L/P 

Centrální

Prostorový L/P

Zadní prostorové L/P

Přední prezenční L/P

140 W / 140 W

140 W

140 W / 140 W

140 W / 140 W

140 W / 140 W

Maximální efektivní výstupní výkon (8 ohmů, 1 kHz, 10% THD, 1 k. řízen, JEITA) 

Přední L/P 

Centrální

Prostorový L/P 

Zadní prostorové L/P 

Přední prezenční L/P

220 W / 220 W

220 W

220 W / 220 W

220 W / 220 W

220 W / 220 W

Dynamický výkon/kanál (Přední L/P, 8/6/4/2 ohmů) 165/210/285/405 W

Příkon v pohotovostním režimu 

HDMI Control vypnuté, Standby Through vypnuté

HDMI Control zapnuté, Standby Through zapnuté

Network Standby zapnuté 

0,1 W

2,5 W

3,1 W (zapojený)

Rozměry (Š × V × H)
435 × 192 × 467 mm

(s anténou: 435 × 252 × 474 mm)

Hmotnost 17,0 kg

Evropský model
Vnější připojení

Vstupy
HDMI*1 (přiřaditelný audio vstup*2, čelní HDMI: kompatibilní s MHL vstupem) 8

Síť (Ethernet / Wi-Fi) 1 / 1

USB*1 1

Rozhlasová anténa (FM/AM)*3 1 / 1

Optický digitální (přiřaditelný) 3

Koaxiální digitální (přiřaditelný) 3

Analogové AV*1 / Audio (se vstupem Phono) 5 / 5

Komponentní video (přiřaditelné) 3

Kompozitní*1 5 

Vícekanálový vstup 8 k.

Výstupy
HDMI 2 (přiřaditelné k zónám)

Optický digitální 1

Analogové audio 1

Pre Out 7.2 k.

Komponentní video monitor*4 1

Kompozitní monitor*4 1

AV Out (kompozitní) 1 

Reproduktor*5 9 k. (11 terminálů)

Subwoofer 2 (stereo, přední/zadní, mono × 2)

DC Out*6 1

Sluchátkový jack*1 1

Ostatní
Výstup pro zónu 2 s ovládáním hlasitosti a tónu 1

Výstup pro zónu 3 s ovládáním hlasitosti a tónu 1

Konektory Remote In/Out 2 / 2

+12V / celkově 100 mA Trigger Out*7 2

RS-232C 1

Terminál pro odpojitelný napájecí kabel 1

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

*2 Přední vstup HDMI není přiřaditelný.

*3 Tvar svorek FM antény se liší podle oblasti.

*4 Přiřaditelný k výstupu na monitor nebo výstupu pro zónu 2/3.

*5 V některých oblastech umožňují reproduktorové svorky připojení reproduktorů 

pomocí konektorů s banánky.

*6 Pro volitelné příslušenství.

*7 Podpora ovládání systému subwooferů Yamaha.

• „Made for iPod“, „Made for iPad“ a „Made for iPhone“ (vyrobeno pro iPod, iPad a iPhone) znamená, že bylo elektronické příslušenství zkonstruováno speciálně pro připojení k iPodu nebo iPhonu a bylo vývojářem certifi kováno jako splňující výkonnostní standardy Apple. Apple nenese 

odpovědnost za činnost tohoto přístroje nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Mějte prosím na paměti, že použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod, iPad nebo iPhone může ovlivnit bezdrátový výkon. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch 

jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. AirPlay funguje se zařízeními iPhone, iPad a iPod touch se systémem iOS verze 4.3.3 nebo novějším, počítači Mac se systémem OS X Mountain Lion nebo novějším a PC s nainstalovanými iTunes 10.2.2 nebo 

novějšími. • Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifi kační známkou Wi-Fi Alliance. Identifi kační známka Wi-Fi Protected Setup je ochranou známkou Wi-Fi Alliance. • DLNA™ a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky nebo registrované známky Digital Living Network Alliance. Veškerá práva vyhrazena. 

Neautorizované užívání je přísně zakázáno. • Logo HTC Connect™ je ochrannou známkou společnosti HTC Corporation. • Spotify a logo Spotify je registrovanou ochrannou známkou společnosti Spotify Group. • Pandora a logo Pandora Internet Radio jsou registrované ochranné známky nebo 

ochranné známky společnosti Pandora Media, Inc. ve Spojených Státech a/nebo dalších zemích. • Napster a logo Napster jsou ochranné známky společnosti Rhapsody International. • Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • DTS, 

DTS-HD, symbol, & DTS nebo DTS-HD a symbol dohromady jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. • HDMI, logo HDMI a High-Defi nition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech 

a dalších zemích. • MHL a logo MHL logo jsou v USA a dalších zemích ochranné známky, registrované ochranné známky nebo ochranné známky služeb společnosti MHL, LLC.  • CINEMA DSP je ochranná známka společnosti Yamaha Corporation. • SILENT CINEMA je ochranná známka 

společnosti Yamaha Corporation. • Změna designu a specifi kací bez předchozího upozornění vyhrazena.

Autorizovaný distributor: K + B Progres, a.s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany, Czech Republic


