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Budowa
Mody!kacje Aventage najszybciej za-

uwa"ymy na przednich #ciankach. Górn$ 
cz%#& szczelnie zas'ania plaster ciemnego 
akrylu, doln$ za#, wyci%t$ z solidnego ka-
wa'ka aluminium, ozdabiaj$ tylko dwie 
ga'ki – potencjometr oraz selektor (róde'. 
W przeciwie)stwie do starszych modeli 
na froncie nie wida& "adnych przycisków. 
Osta' si% jeno w'$cznik sieciowy i „Pure 
Direct”, odcinaj$cy „polepszacze” brzmie-
nia. Dzia'a zarówno w trybie stereo, jak  
i wielokana'owym.

Bez obaw, RX-V1067 daleko do ascety, 
tyle "e guziki ukryto pod uchyln$ klapk$. 
Znajdziemy tu przyciski do ustawiania 
menu, programowania tunera oraz czte-
ry opisane jako „Scene”, a daj$ce dost%p 
do najcz%#ciej wybieranych (róde'. Resz-
t% miejsca wype'ni'y podr%czne wej#cia  
i wyj#cia AV, m.in. HDMI i USB, w które 
mo"na wpi$& dowolny odtwarzacz MP3 
lub przeno#n$ pami%&, z'ocone gniazdo 
s'uchawkowe oraz ma'y jack do pod'$cze-
nia mikrofonu YPAO.

Mnogo#& wej#& i wyj#& na tylnej #ciance 
upodabnia amplituner do centrali dowo-
dzenia w starym !lmie science !c-
tion. Do RX-V1067 pod'$czymy 
dowolne (ród'o d(wi%ku i obrazu 
– od prehistorycznych gramofo-
nów i magnetowidów, po odtwa-
rzacze Blu-ray 3D. Na szcz%#cie, 
wyj#cia umieszczono na ja#niej-
szym tle, co zdecydowanie u'atwia 
instalacj%. W#ród mrowia gniazd 
znalaz'em ma'e z'$cze s'u"$ce 
do komunikacji z komputerem. 
Dzi%ki niemu mo"na buszowa& 
po niezliczonych internetowych 
rozg'o#niach oraz odtwarza& pli-
ki muzyczne zapisane na twardym dysku 
(m.in. MP3, WAV, FLAC).

O ile nowy styl frontów serii Aventage 
mia' zapewne na celu wyró"nienie urz$-
dze) Yamahy na sklepowych pó'kach, to 
po zdj%ciu pokrywy wida& zmiany kon-
strukcyjne.

Ram% monta"ow$, do której przytwier-
dzono front, skr%cono ze sztywnych sta-
lowych elementów. We wszystkich mo-
delach z tej serii zastosowano podwójne 
dno, zwi%kszaj$ce stabilno#& konstrukcji 
oraz dodatkowo izoluj$ce od pod'o"a 
transformator i radiatory z ko)cówkami 
mocy. Centralne u'o"enie transformatora 
przesun%'o #rodek ci%"ko#ci na o# pod'u"-
n$, co zmniejszy'o wibracje. Bezpo#red-
nio pod nim osadzono pi$t$ nó"k%, dzi%-
ki której dno nie ulega odkszta'ceniom. 
Ko)cówki mocy usztywniono dodatkowo 
stalow$ belk$.

Obróbk% d(wi%ku przestrzennego po-
wierzono !rmowemu procesorowi Yama-
hy, zawieraj$cemu dekodery HD oraz Ci-
nema DSP z kilkunastoma symulatorami 
sal koncertowych. Za konwersj% sygna'ów 
audio odpowiadaj$ cztery scalaki Burr 
Brown PCM1789, za# za wideo – naj-
nowszy 10-bitowy uk'ad Analog Devices 
ADV7800, zawieraj$cy tak"e wbudowa-
ny !ltr 3D. Wszystkie wej#cia i wyj#cia 
HDMI mog$ przyjmowa& trójwymiarowy 

obraz. Obs'uguj$ je uk'ady scalone Silicon 
Image VastLane.

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD
Cho& RX-V1067 jest zaawansowanym 

urz$dzeniem o du"ych mo"liwo#ciach, to 
jego obs'uga nie nastr%cza wi%kszych pro-
blemów. Jako "e nie by' to pierwszy ampli-
tuner, jaki tra!' w moje r%ce, na etapie in-
stalacji nawet nie zajrza'em do instrukcji 
obs'ugi. Debiutanci te" nie powinni mie& 
z nim k'opotów.

Amplituner Yamahy pozwala na do-
k'adne r%czne ustawienie parametrów 
pracy wszystkich kana'ów, ale znacznie 
wygodniej korzysta si% z do'$czonego 
mikrofonu oraz !rmowego systemu auto-
matycznej kalibracji YPAO. W przypadku 
obrazu takich udogodnie) ju", niestety, 
nie ma.

RX-V1067 oferuje kilka wariantów 
pod'$czenia g'o#ników. Do standardowe-
go zestawu 5.1 mo"na do'o"y& drugi sub-
woofer, dwa dodatkowe surroundy oraz 
drug$ par% g'o#ników przednich ozna-

czonych jako „Presence”. Jej zadaniem b%-
dzie powi%kszenie rozmiarów sceny. Je#li 
pozostaniemy przy pi%ciu kana'ach efek-
towych, „Presence” mo"na wykorzysta& 
do nag'o#nienia drugiego pomieszczenia, 
za# nieu"ywane wyj#cia dodatkowych 
surroundów mog$ zasili& g'o#niki g'ówne  
w trybie bi-ampingu.

Do'$czony pilot nie jest mistrzem er-
gonomii, ale dzi%ki funkcji uczenia si% 
ograniczy liczb% sterowników poniewie-
raj$cych si% po kanapie. 

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
W materia'ach reklamowych Yamahy 

wyczyta'em, "e w serii Aventage wiele 
uwagi po#wi%cono jako#ci brzmienia. Kie-
rowany wrodzon$ wredot$ postanowi'em 
wi%c sprawdzi& mo"liwo#ci RX-V1067 

RX-V1067 robi wszystko,  
E\�QLH�Z\JOÈGDÊ�� 
MDN�DPSOLWXQHU�$9��

6]HURNR�UR]VWDZLRQH�WHUPLQDOH�
SU]\MPXMÈ�JRïH�NDEOH�L�EDQDQ\��
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zarówno w trybie stereo, jak i wielokana-
'owym.

Pomimo zastosowania skomplikowa-
nych uk'adów przetwarzaj$cych d(wi%k, 
w nagraniach stereo amplitunerowi 
Yamahy uda'o si% zachowa& naturalno#&. 
*aden fragment pasma nie by' nadmier-
nie podkolorowany, a ogólny charakter 
brzmienia ulokowa'bym po ch'odnej 
stronie neutralno#ci. Co prawda w war-
to#ciach bezwzgl%dnych RX-V1067 nie 
dorówna' wzmacniaczom stereo w zbli-
"onej cenie, ale nie odnios'em te" wra"e-
nia obcowania z wielokana'owym ampli-
tunerem, który usi'uje udowodni& swoj$ 
audio!lsko#&.

Po zmianie repertuaru na 
!lmowy w d(wi%ku zasz'a za-
uwa"alna zmiana. Sta' si% wy-
ra(nie cieplejszy i mi%kszy. 
By'o to s'yszalne zw'aszcza 
w dialogach, gdzie g'osy 
seksownych blondynek 
mog$ wywo'a& huragany zmy-
s'ów u dorastaj$cych m'odzie)ców. Praw-
dopodobnie macza'a w tym palce nieco 
inna realizacja #cie"ek d(wi%kowych,  
w której po'o"ono wi%kszy nacisk na dy-
namik% i niskie tony ni" na neutralno#&.

Z wcze#niejszych kontaktów z am-
plitunerami Yamahy najlepiej zapa-

mi%ta'em budow% sceny d(wi%kowej. 
Nawet tanie urz$dzenia wyznacza'y 

wysoki poziom i pod tym wzgl%dem 
RX-V1067 równie" nie zawiód'. Wo-
kó' g'o#ników pojawi'a si% scena tak 
du"a, "e niemal odbija'a echo g'osów 
aktorów. Separacja (róde' pozornych 
nie budzi'a zastrze"e), a tylne g'o#ni-
ki efektowe dwoi'y si% i troi'y, by spro-
sta& #wietnemu pasowi przedniemu.  
W czasie wielkich widowisk batalistycz-
nych nadlatuj$ce zewsz$d kule mija'y 
mnie dos'ownie o w'os, a gdy na tacce 
odtwarzacza wyl$dowa' spokojny !lm 
obyczajowy, mog'em bez wysi'ku #ledzi& 
d(wi%ki dobiegaj$ce z dalszych planów.

W nagraniach koncertowych RX-V1067 
do#& wiernie imitowa' prawdziw$ sal%  
wype'nion$ rozbawion$ publiczno#ci$.  
Nie mo"na, rzecz jasna, porównywa& wra-
"e) z biernego uczestnictwa w koncercie, 
jakim jest siedzenie na fotelu z pilotem  
w gar#ci, ze skakaniem pod scen$, ale  
RX-V1067 bardzo si% stara', bym poczu' 
cho& namiastk% czynnego udzia'u w wy-
st%pie.

.RQNOX]MD�
Bardzo dobry sprz%t za umiarkowane 

pieni$dze.  
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Yamaha RX-V1067 

'\VWU\EXFMD��� Audio Klan 

&HQD��� �����]ï�

Dane techniczne:

0RF��� 9 x 105 W/8

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 100 kHz

6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP��� ����G%�

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,04 %

'HNRGHU\��� �DD, Dolby Digital EX,  

Dolby TrueHD, Dolby 

Digital Plus, DPL IIx,  

dts, dts-ES, dts 96/24, 

dts-HD Master Audio, 

Silent Cinema

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

3 x koaks., 4 x opt., USB, 

Dock (iPod), 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),  

�����VïXFKDZNL
3LORW�VDPRXF]ÈF\�

�SURJUDPRZDOQ\��� +/+

0DNV��SREöU�PRF\��� 665 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 18,2/43,5/43 cm 

0DVD��� 16 kg

Ocena:

%U]PLHQLH�VXUURXQG���

%U]PLHQLH�VWHUHR���

:\SRVDĝHQLH��� �
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