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Budowa 
Jak by powiedzia! Philip Marlowe: nowy 

amplituner Yamahy jest szykowny jak ko-
ronkowe majtki. 

Przedni" #ciank$ z litego aluminium 
cz$#ciowo zas!ania pasek ciemnego akry-
lu. Wtopiony we% niebieskawy wy#wietlacz 
pasuje do czarnego wyko%czenia frontu.  
W obr$bie akrylowej p!yty znalaz!y si$ 
w!"cznik sieciowy oraz przycisk aktywuj"-
cy tryb Pure Direct. To jedyne guziczki wi-
dziane nieuzbrojonym okiem. Reszt$ ma-
nipulatorów ukryto pod grub" aluminiow" 
klapk". A tam – istny Sezam.

Oprócz dwóch tuzinów przycisków zna-
laz!em komplet wej#& AV z HDMI, gniazdo 
s!uchawkowe, dla mikrofonu kalibracyjne-
go oraz USB do pod!"czenia przeno#nego 
odtwarzacza plików lub zewn$trznego no-
#nika pami$ci.

Widok tylnej #cianki podtrzymuje pozy-
tywne odczucia. Jest tylko jedno ma!e „ale”. 
Wszystkie gniazda na froncie powleczono 
warstewk" z!ota, jednak to tylko wabik. Te  
z ty!u pozbawiono szlachetnego kruszcu. 
Nic to, ich ilo#& powinna zaspokoi& wyma-
gania ma!ego studia nagra%.

Do RX-A1010 mo'na pod!"czy& kilka-
dziesi"t urz"dze% pracuj"cych w dwóch 
strefach, a logiczne rozmieszczenie z!"czy 
oraz wyró'nienie wyj#& ja#niejszym t!em 
u!atwia instalacj$.

Amplituner obs!uguje a' dziewi$& g!o#-
ników i dwa subwoofery. Oprócz podsta-
wowej kon(guracji 5+1 mo'na tu podpi"& 
dodatkow" par$ surroundów oraz drug" 

par$ frontów, opisan" jako Presence. Na-
le'y umie#ci& je powy'ej i na zewn"trz 
g!o#ników g!ównych, a efektem tej ope-
racji powinno by& zwi$kszenie rozmia-
rów przedniej sceny. W razie rezygnacji  
z kana!ów Presence wolne terminale 
mo'na wykorzysta& do nag!o#nienia dru-
giej strefy albo do pod!"czenia frontów  
w bi-ampingu. Cho& gniazda g!o#nikowe 
s" rozmieszczone do#& ciasno i jedynym 
sensownym rozwi"zaniem b$dzie wpi$-
cie w nie wtyczek bananowych, to ich 
jako#& jest o wiele lepsza od tych, które 
jeszcze nie tak dawno mo'na by!o znale)&  
w amplitunerach Yamahy.

Analogowa sekcja RX-A1010 przypo-
mina to, co si$ montuje w audio(lskich 
wzmacniaczach stereo. Dzieje si$ tak za 
spraw" rozdzielenia ko%cówek mocy na 
dwie p!ytki, osobne dla lewych i prawych 
kana!ów. Co wi$cej, uk!ady elektroniczne 
doprowadzaj"ce sygna! do dwóch komple-
tów tranzystorów Sankena zosta!y od siebie 
odseparowane. Wra'enie tego swoistego 
dual-mono pot$guje pot$'ny transformator 
rdzeniowy, umieszczony pomi$dzy radia-
torami z ko%cówkami mocy. Wprawdzie 
amplituner nie ma g!ównego wy!"cznika 
sieciowego i nawet nieu'ywany pozostaje 
pod pr"dem, ale konstruktorzy wzi$li sobie 
do serca modny ostatnio temat oszcz$dza-
nia energii. W rezultacie w trybie u#pienia 
RX-A1010 pobiera z sieci zaledwie 0,3 W.

Drugi, nieco mniejszy zasilacz doprowa-
dza pr"d do sekcji cyfrowej. A tam – pe!en 
wypas.

Za obróbk$ #cie'ek d)wi$kowych  
odpowiada du'y uk!ad scalony Texas In-
struments zawieraj"cy wszystkie dekode-
ry d)wi$ku Dolby Digital i dts oraz firmo-
we rozwi"zanie Yamahy Cinema DSP  

z kilkunastoma try-
bami kszta!towania 
przestrzeni wokó! ko-
lumn. To w przypadku 
odtwarzania p!yt DVD  
i Blu-ray. Gdy do am-
plitunera sygna! do-
trze poprzez USB, do 
g!osu dochodzi 32-bi-

towy procesor Analog Devices Black(n 
ADSP-BF527, który mo'na znale)& cho&-
by w przetworniku c/a Naim DAC. Dane 
po obróbce tra(aj" do konwerterów Burr-
Browna 24 bity/192 kHz, pracuj"cych we 
wszystkich kana!ach. 

Cho& wielokana!owy amplituner za-
zwyczaj s!u'y do nag!a#niania seansów 
kinowych, sekcji wideo mo'e RX-A1010 
pozazdro#ci& niejeden odtwarzacz wizyj-
ny. Obróbk" obrazu zajmuj" si$ ADV7181 
i ADV7172 * dwa scalaki Analog Devices, 
które wraz z pi$cioma ko#&mi Silicon Image 
VastLane umo'liwiaj" konwersj$ dowolne-
go sygna!u analogowego do postaci cyfro-
wej oraz przeskalowanie go do rozdzielczo-
#ci 1080p. Co prawda nie wyobra'am sobie 
ogl"dania wakacyjnych wspomnie% z kaset 
VHS w trybie Full-HD, ale od przybytku 
g!owa nie boli.

Chassis wykonano z 2-mm stalowych 
blach i wzmocniono kilkoma szynami. Ra-
diatory z ko%cówkami mocy oraz transfor-
mator ulokowano na dodatkowych stela'ach 
uniesionych centymetr nad dnem. Ma!o 
tego, w celu poprawy stabilno#ci urz"dzenia 
oraz lepszej izolacji od drga% pod!o'a pod 
transformatorem przykr$cono dodatkow" 
pi"t" nó'k$. Wida&, 'e kto# chwil$ nad tym 
posiedzia!.

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD�
Urz"dzenie Yamahy ma na pok!adzie 

wszystkie bajery, jakie mo'e zaoferowa& 
amplituner AV, w!"cznie z okre#leniem 
maksymalnego poziomu g!o#no#ci. Wy-

mienienie wszystkich opcji przekracza 
ramy niniejszego artyku!u, wspomn$ wi$c 
tylko o dwóch.

Pierwsz", która mnie ucieszy!a, jest wbu-
dowany odtwarzacz plików muzycznych 
akceptuj"cy bezstratne formaty FLAC. 
Coraz wi$cej moich znajomych decyduje 
si$ na dematerializacj$ swoich p!ytotek, 
pomimo niebezpiecze%stw czyhaj"cych 
na przeno#ne twarde dyski. Wprawdzie 
nie sposób porównywa& odtwarzacza pli-
ków w amplitunerze AV z audio(lskim  
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urz"dzeniem stereo, ale dla wielu mi!o-
#ników kina domowego funkcja ta mo'e 
by& kluczowa przy podj$ciu decyzji o za-
kupie.

Drug" opcj", tak'e nie maj"c" nic wspól-
nego z kinem domowym, jest mo'liwo#& 
komunikowania si$ amplitunera z kom-
puterem. Szkoda tylko, 'e w wyposa'eniu 
RX-A1010 zabrak!o modu!u Wi-Fi. Yama-
h$ mo'na pod!"czy& do routera, a za jego 
po#rednictwem do domowego peceta oraz 
po!"czy& si$ z Internetem. A to otwiera do-
st$p do nagra% zgromadzonych na HDD  
i do niezliczonych internetowych rozg!o-
#ni radiowych. 

Co godne podkre#lenia, RX-A1010 ob-
s!u'ymy tak'e za pomoc" przegl"darki in-
ternetowej.

Mog!oby si$ wydawa&, 'e tak rozbudo- 
wane urz"dzenie jest bardzo skompliko-
wane w kalibracji i obs!udze. Nic bardziej 
mylnego. Przy kon(guracji g!o#ników 
mo'na skorzysta& z najnowszej wersji 
yamahowego systemu YPAO, cho& wszyst-
kie Zosie-Samosie mog" przej#& przez 
ni" na piechot$. W trakcie ustawiania 
pozosta!ych parametrów, w tym obrazu, 
pomocne b$dzie przejrzyste menu oraz 
zaskakuj"co wygodny pilot. W pierwszej 
chwili liczba guzików mo'e wywo!a& pa-
nik$, ale dzi$ki wyró'nieniu poszczegól-
nych grup kolorami obs!uga ramocika nie 
sprawia!a problemu. Bonusem jest mo'li-
wo#& programowania oraz opcja uczenia. 

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Krótko: RX-A1010 Aventage to prawdzi-

we kinowe zwierz$.
Na temat: odtwarzanie dowolnego (lmu 

sprawia amplitunerowi Yamahy autentycz-
n" rado#&. I nie musz" to by& efekciarskie 
pojedynki na obrzyny ani wy#cigi samo-
chodowe. Nawet ze spokojnych komedii 
romantycznych RX-A1010 potra( wyci-
sn"& wszystkie soki.

Najwi$kszym jego atutem jest przestrze%. 
Tu projektanci spisali si$ na szóstk$. Pano-
rama d)wi$kowa by!a przeogromna, wie-
lowarstwowa, z wyra)nym podzia!em na 
poszczególne plany. Pod tym wzgl$dem 
RX-A1010 mo'e konkurowa& z dro'szymi 
urz"dzeniami, które ostatnio przesz!y przez 
moje r$ce. Du'y w tym udzia! tylnych kana-

!ów efektowych, zaanga'owanych 
w budow$ aury pog!osowej.

Drugim atutem Yamahy jest na-
turalno#& i swoboda w oddawaniu 
nawet drobnych niuansów. Wszyst-
kie dialogi brzmia!y niemal tak, jak 
na 'ywo, bez seplenienia czy podbar-
wienia basu. Równie' odg!osy 'ycia 
codziennego, szelest ubra% czy gwar 
t!a pozostawa!y czytelne, a przy tym wolne 
od nienaturalnej sucho#ci. Z kolei wystrza!y  

z broni ma!o- i #redniokalibrowej brzmia!y 
dosadnie, cho& im tak'e uda!o si$ unikn"& 
podkre#lania wy'szego basu. 

I tu dochodzimy do trzeciego atutu 
brzmienia RX-A1010: niskich tonów.

Wprawdzie bior"cy udzia! w te#cie sub-
woofer Velodyne jest relatywnie niedrogi, 
ale zdo!a! ukaza& potencja! japo%skiego 
amplitunera. Czy ca!y, trzeba by sprawdzi& 
na jakim# referencyjnym subbasowcu wiel-
ko#ci lodówki. Je#li jednak to by!a tylko na-
miastka, konstruktorom RX-A1010 nale'y 
si$ uznanie. Bas by! oszcz$dny w spokoj-
nych obrazach, nabiera! tempa, gdy akcja 
g$stnia!a i eksplodowa! w bombastycznych 
fragmentach kina wojennego. Nie traci! 
przy tym kontroli ani zdrowego rozs"dku  
i nie kaza! ma!olitra'owym p$dzid!om uda-
wa& V-ósemek.

Po zmianie repertuaru na muzyczny 
ameryka%ski subwoofer delikatnie dopiesz-
cza! niskie tony wydawane przez pod!o-
gowe fronty, cementuj"c i tak ju' solidny 
fundament basowy. Bez podkolorowania, 
dudnienia – po audio(lsku.

.RQNOX]MD
Jak by powiedzia! Philip Marlowe: na jego 

widok biskup Canterbury wybi!by kopnia-
kiem wszystkie witra'e w swojej katedrze. 
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Dane techniczne:

0RF�� 9 x 110 W/8 1 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz-100 kHz 

6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP��� 100 dB 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,04% 

'HNRGHU\��� �DD, Dolby Digital EX, 

Dolby TrueHD, DD Plus, 

DPL IIx, dts, dts-ES,  

dts 96/24, dts-HD 

Master Audio, dts-HD 

High Resolution Audio, 

Cinema DSP, Silent 

Cinema

:HMĂFLD�F\IURZH��� �8 x HDMI (1.4a),  

3 x koaks., 4 x opt., USB 

(wav, mp3, WMA, AAC, 

FLAC), Dock (Bluetooth), 

Ethernet

:HMĂFLD�DQDORJRZH��� �5 x AV (kompozyt, 

S-video), 4 x komponent, 

4 x stereo, phono (MM), 

7.1, setup micr.

:\MĂFLD�F\IURZH��� 2 x HDMI (1.4a), opt.

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� �AV (kompozyt, S-video), 

monitor (kompozyt,  

S-video, komponent), 

�����]RQH����VïXFKDZNL
3LORW�VDPRXF]ÈF\� 
SURJUDPRZDOQ\��� +/+ 

0DNV��SREöU�PRF\��� 490 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 18,2/43,5/43,2 cm 

0DVD��� 15,1 kg

Ocena:
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Zbli!anie si" do teoretycznych granic jako#ciowych w dziedzinie reprodukcji d$wi"ku, 

tworzy niezwykle interesuj%ce wyzwania naukowe dla in!ynierów audio. Za&o!eniem, 

jakie przy#wieca&o konstruktorom firmy Yamaha przy tworzeniu amplitunerów luksusowej 

serii AVENTAGE, by&a muzyczna perfekcja i bezkompromisowa doskona&o#' ka!dego, 

nawet najdrobniejszego detalu. To w&a#nie dlatego, zwrócili szczególn% uwag" nie tylko 

na najwy!sz% jako#' komponentów audio i najbardziej zaawansowane rozwi%zania 

toru sygna&owego, ale tak!e na artefakty, które w przypadku mniej zaawansowanych 

konstrukcji, zwykle pozostaj% schowane w cieniu ogólnych niedoskona&o#ci systemu. 

Efekt brzmieniowy jest naprawd" imponuj%cy.

Odwied$ swojego dealera Yamaha i przekonaj si" sam, jak wspania&e s% mo!liwo#ci tych 

wyj%tkowych urz%dze(. Mo!e to b"dzie Twoje najlepsze doznanie d$wi"kowe w !yciu?

Bezkompromisowa doskona!o"#

Nowa era kina domowego

RX-A1010

RX-A810

RX-A2010

RX-A3010
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AirWired to zaawansowana technologia, pozwalaj%ca na bezprzewodowe przesy&anie 
muzyki z iPoda lub iPhona do kompatybilnych komponentów Yamaha.
AirWired transmituje sygna& bez kompresji, wi"c zapewnia najlepsz% jako#' d$wi"ku.
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