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Radio  
]�QLHVSRG]LDQNÈ�
Yamaha RX-A2020 
Aventage 

Yamaha produkuje  
bardzo dobre 

 instrumenty muzyczne  
i niezgorsze  

XU]ÈG]HQLD�VWHUHR�� 
DOH�QDMF]ÚĂFLHM�MHVW�NRMDU]RQD� 

z kinem domowym.  
=DVïXĝHQLH��3U]HJOÈGDMÈF� 

DNWXDOQ\�NDWDORJ��GROLF]\ïHP�VLÚ� 
Dĝ����DPSOLWXQHUöZ�$9��D�VÈ�Z�QLP� 

jeszcze odtwarzacze Blu-ray  
L�SURMHNWRU\�GěZLÚNX�SU]HVWU]HQQHJR��
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a podstawie pobie!nego przegl"-
du oferty mo!na odnie#$ wra!e-
nie, !e amplitunery ró!n" si% mi%-

dzy sob" jedynie oznaczeniem i cen", 
dysponuj"c zbli!onym wyposa!eniem  
i funkcjonalno#ci". Nie usz&o to zapewne 
uwagi szefów Yamahy, bowiem kilka lat 
temu 'rma opracowa&a seri% Aventage, 
wizualnie i konstrukcyjnie nawi"zuj"c" 
do audio'lskich tradycji 'rmy. Obecnie 
na rynek wchodzi jej druga ods&ona, za# 
testowany model RX-A2020 zajmuje po-
zycj% wicelidera.

Budowa
Wyposa!enia Yamahy wystarczy&oby na 

kilka amplitunerów AV, jednak od strony 
wizualnej RX-A2020 jest dyskretny i ele-
gancki. Przedni panel z grube-
go aluminium cz%#ciowo za-
s&ania ciemna akrylowa p&yta. 
Schowany za ni" wy#wietlacz 
mo!na przyciemni$ albo wy&"-
czy$. Po zakupie warto zerwa$ 
nalepki z czekaj"cymi na po-
tencjalnego klienta atrakcjami 
i wtedy jeden z najnowocze-
#niejszych amplitunerów na 
rynku b%dzie przypomina& 
zwyk&e, cho$ nieco wyro#ni%-
te radio. Czyli to, co audio'le 
lubi" najbardziej.

Pomi%dzy ga&k" potencjo- 
metru a wybierakiem wej#$ 
umieszczono zestaw pod-
r%cznych gniazd i mani- 
pulatorów, ukrytych za gru-
b" uchyln" klapk". Znaj-
dziemy tam wej#cie AV,  
USB z odtwarzaczem 
plików FLAC, wyj#cie s&u-
chawkowe, wej#cie mikrofonu 
kalibracyjnego oraz dwa tuziny guzi- 
ków do obs&ugi urz"dzenia w razie awarii 
pilota.

Z ty&u bez niespodzianek. Ponad setka 
terminali obs&u!y nawet rozbudowany 
system, z&o!ony zarówno z urz"dze( cyf- 
rowych, jak i analogowych. Na podkre#- 
lenie zas&uguje wyj"tkowo przejrzysty 
uk&ad gniazd. Uk&onem w stron% mniej 
do#wiadczonych u!ytkowników jest wy-
ró!nienie wyj#$ ja#niejszym t&em, cho$ 
nie przypuszczam, by ktokolwiek mia& 
problemy z instalacj". Poza licznie repre-
zentowanymi gniazdami cyfrowymi uwa-
g% zawraca 11 par zacisków g&o#nikowych. 
Do RX-A2020 mo!na pod&"czy$ siedem 
g&o#ników efektowych oraz dwie dodat- 
kowe pary (zwane „presence”) z przodu  
i z ty&u. Powinny si% znale)$ nad w&a#ci-

wymi kolumnami, nieco od nich odsuni%-
te. Ich zadaniem jest powi%kszenie sceny 
oraz uatrakcyjnianie efektów przestrzen-
nych. W przypadku podstawowej kon'-
guracji wolne terminale mo!na wykorzy-
sta$ do sterowania g&o#ników g&ównych  
w trybie bi-ampingu albo do nag&o#nienia 
dwóch dodatkowych stref.

Obudow% wykonano z grubych blach 
stalowych i usztywniono kilkoma szyna-
mi skr%conymi w kszta&t litery H. Wida$ 
nietypowy, jak na amplituner, uk&ad radia-
torów. Maszyna Yamahy dysponuje dzie-
wi%cioma ko(cówkami mocy, w których 
pracuj" tranzystory Sankena, po dwa na 

kana&. Zamiast zwyczajowej jednej p&yt-
ki przymocowanej do d&ugiego radiatora 
w RX-A2020 rozdzielono wzmacniacze 
dla lewych i prawych kana&ów i 'zycznie 
odseparowano je od siebie (poza kana&em 
centralnym). Oprócz korzy#ci brzmienio-
wych skutkiem takiego rozwi"zania jest 
wywa!enie urz"dzenia, a co za tym idzie 
– zwi%kszona odporno#$ na wibracje. 
Dok&adaj" si% do tego stela!e, na których 
spoczywaj" radiatory i trafo oraz sto!ko-
we nó!ki z absorberami drga(.

Umieszczony centralnie transformator 
rdzeniowy wchodzi w sk&ad zasilacza do-
starczaj"cego energi% tylko cz%#ci analo-
gowej amplitunera. Tu! przy gnie)dzie sie-
ciowym ulokowano osobny zasilacz, tym 
razem przeznaczony dla sekcji cyfrowej.

Zamontowano j" na jednej du!ej 
p&ytce. Pod ni" ulokowano analo-
gowe uk&ady audio i wideo, a na sa-
mym dnie – modu& z zasilaczem. 

Za efekty surround odpowiada- 
j" dwa procesory Texas Instru- 
ments z najnowszymi dekoderami 
d)wi%ku przestrzennego, wspierane 
par" scalaków Zentela. Natomiast 
sercem sekcji wideo jest jeden  
z najnowszych procesorów Vidii, 
model VHD1900-EVG z algoryt-
mem HQV (Hollywood Quality 
Video), w którym obywa si% kon-
wersja sygna&ów analogowych na 
cyfrowe oraz ich skalowanie do 
1080p. Ponadto Yamaha mo!e 
przepu#ci$ sygna& wideo do 
rozdzielczo#ci 4K (3820 x 2160  
pass through), na wypadek 
gdyby kto# dysponowa& sto-
sownym telewizorem.

+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Sekcja cyfrowa. 

.RñFöZNL�PRF\� 
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:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD
RX-A2020 jest wyposa!ony we wszyst-

kie wodotryski, jakimi powinien dyspono-
wa$ nowoczesny amplituner. Wyliczanie 
ich nie ma wi%kszego sensu, a tym, czego 
autentycznie mi brakowa&o, by&a karta  
Wi-Fi. Co prawda Yamaha ma w ofercie 
opcjonaln" przystawk% do bezprzewodo-
wej &"czno#ci z domow" sieci" kompu-
terow", ale amplituner tej klasy i za takie 
pieni"dze powinien by$ standardowo 
wyposa!ony w bezprzewodowy Internet.  
W ko(cu nie ka!dy lubi ci"gn"$ kable przez 
pó& mieszkania.

Na osobn" uwag% zas&uguje kwestia ob-
s&ugi. Du!y pilot z wy#wietlaczem i klapk" 
kryj"c" rzadziej u!ywane przyciski spraw-
dzi si% w warunkach bojowych, ale nie wy-
czerpuje wszystkich mo!liwo#ci urz"dze-
nia. Yamaha proponuje w&asn", bezp&atn" 
aplikacj% na iUrz"dzenia i smartfony z An-
droidem. Dzi%ki niej mo!liwa jest obs&uga 
ca&ego systemu AV tej 'rmy za po#rednic-
twem telefonu, jednak!e pod warunkiem 
pod&"czenia amplitunera i smartfonu do 

domowej sieci komputerowej. I tu powraca 
temat pl"cz"cych si% kabli do routera.

Cho$ RX-A2020 oferuje ogromne mo!-
liwo#ci kreowania efektów przestrzennych, 
ustawienie jest dziecinnie proste. W trybie 
automatycznym amplituner wszystko zrobi 
za nas sam, a gdyby kto# chcia& w&asnor%cz-
nie przej#$ przez setup, to rozbudowana 
gra'ka menu uniemo!liwi pope&nienie 
b&%du.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Wprawdzie nie pod&"czy&em do Yamahy 

jedenastu g&o#ników, ale ju! w podstawowej 
kon'guracji scena by&a w pe&ni satysfakcjo-
nuj"ca. Na szczególne uznanie zas&uguje 
praca g&o#ników g&ównych i centralnego, 
dzi%ki którym nawet spokojne 'lmy od-

znacza&y si% ponadprzeci%tn" przestrzen-
no#ci". W kinie akcji natomiast, tam gdzie 
w #cie!k% d)wi%kow" ingerowali fachowcy 
od efektów specjalnych, scena zas&ugiwa&a 
na miano spektakularnej. I nie chodzi tylko 
o de'nicj% )róde& d)wi%ków, lecz o kszta&t 
i rozmiary panoramy oraz uk&ad planów. 
We fragmentach batalistycznych najbli!sze 
otoczenie miejsca ods&uchowego a! kipia-
&o od przelatuj"cych pocisków, natomiast 
dalekie eksplozje faktycznie dochodzi&y ze 
sporej odleg&o#ci i da&y si% lokowa$ poza 
'zycznym ustawieniem kolumn. *wietna 
robota, bez dwóch zda(. 

O ile na podstawie dotychczasowego 
opisu mo!na odnie#$ wra!enie, !e najwi%k-
szym atutem RX-A2020 jest budowa sceny, 
to prawdziwym asem w r%kawie okaza&a si% 
dynamika. Pod tym wzgl%dem mo!liwo#ci 
Yamahy przewarto#ciowuj" skal% odnie-
sienia dla amplitunerów w zbli!onej cenie. 
Wbrew pozorom, wcale nie chodzi tylko 

o poziom g&o#no#ci. Zamiast zwalistego &o-
motu Yamaha audio'lsko po&"czy&a pot%-
g% brzmienia z 'nezyjn" mikrodynamik",  
a szybko#$ ataku z b&yskawicznym wyga-
saniem sygna&ów. *cie!ki d)wi%kowe by&y 
!ywsze, bardziej energetyczne i kr%ci&y si% 
na wy!szych obrotach. Co ciekawe, ta !y-

wio&owo#$ nie zosta&a okupiona nadmia-
rem basu. Najni!sze tony mia&y sw" natu-
raln" mas%, lecz zamiast spowalnia$ akcj%, 
ich szybko#$ i zwinno#$ dodatkowo pod-
kre#la&a rytm.

Po zmianie repertuaru na muzyczny mu-
sia&em delikatnie przystopowa$ rozochoco-
ny bas, bo zaczyna& dominowa$ nad reszt" 
przekazu. Poza tym gra&o bez zarzutu: 
znów #wietna scena, zw&aszcza w koncer-
tach, precyzyjna lokalizacja, wiarygodne 
odg&osy publiczno#ci i timing, który by&by 
w stanie rozrusza$ nawet egipsk" mumi%. 
Czy potrzeba wi%cej do szcz%#cia?

.RQNOX]MD
Gdyby nie brak bezprzewodowej 

&"czno#ci z internetem, RX-A2020 
by&by bezdyskusyjnym faworytem  

w swojej kategorii cenowej. Na szcz%-
#cie idea&ów nie ma, bo !ycie by&oby bar-
dzo nudne. Chocia! kto wie, mo!e w trze-
ciej serii? 
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Cena:  �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

0RF��� 9 x 140 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, dts, 

Dolby TrueHD, DD Plus, 

DPL IIx, Dolby Volume, 

dts-ES, dts 96/24, dts-HD 

Master Audio, dts-HD 

High Resolution Audio, 

dts Express, Cinema DSP, 

Silent Cinema

:HMĂFLD�F\IURZH��� �8 x HDMI (1.4a), 4 x opt.,  

3 x koaks., USB (wav, 

mp3, WMA, AAC, FLAC), 

Ethernet Dock (Bluetooth)

: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���L����VïXFKDZNL�
3LORW�VDPRXF]ÈF\� 
SURJUDPRZDOQ\��� +/+ 

0DNV��SREöU�PRF\��� 1210 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 19,2/43,5/46,7 cm

0DVD��� 17,1 kg 

Ocena:

%U]PLHQLH�VXUURXQG���  
%U]PLHQLH�VWHUHR���  
:\SRVDĝHQLH����  
-DNRĂÊ�FHQD����

:\JOÈG�]DSU]HF]D�VWHUHRW\SRZL�
W]Z��GDOHNRZVFKRGQLHJR�EDURNX��

7DNLH�SLORW\�WR�WHUD]�U]DGNRĂÊ�

:EUHZ�SR]RURP�SRGïÈF]HQLH�
WHJR�VPRND�MHVW�SURVWH��

0DQLSXODWRU\� 
SRG�NODSNÈ�


