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Wysoka jakość dźwięku
•  Pure Direct

•  „Pływający” mechanizm lasera

•  Inteligentne cyfrowe serwo (Intelligent Digital Servo)

•  Wysokiej jakości przetworniki C/A 

•  Niezależny strukturalnie układ zasilający

Zaawansowane funkcje
•  Opatentowana przez Yamahę technologia PlayXchange zapewnia nieprzerwane

    odtwarzanie muzyki

•  Pełne otwarcie szuflady zmieniarki pozwala na jednoczesną wymianę 5-ciu płyt CD

•  Port USB znajdujący się na panelu przednim powala na podłączenie iPoda lub innego 

    urządzenia

•  Kompatybilność z plikami MP3 i WMA

•  Odtwarzanie płyt CD-R/RW 

•  Interfejs RS-232C oraz wejście i wyjście portu podczerwieni dla instalacji 

    indywidualnych

•  Szereg wygodnych funkcji odtwarzania

Specyfikacja

Pasmo przenoszenia  CD  2 Hz–20 kHz± 0,5 dB

Zniekształcenia harmoniczne + szum CD  0,003%

Stosunek sygnału do szumu  CD  105 dB

Zakres dynamiki   CD  96 dB

Poziom wyjścia   CD (1 kHz, O dB)  2 ± 0,3 V

Wymiary   (S x W x G)  435 x 116 x 405 mm

Waga     6,2 kg

Dzięki technologii PlayXchange możliwe jest 
dalsze odtwarzanie płyty nawet w momencie 
wymiany pozostałych dysków. Nie trzeba prze- 
rywać odtwarzania aby wymienić pozostałe płyty 
CD-R lub CD-RW, a dodatkowo możliwa jest 
wymiana więcej niż 1 dysku na raz.

Zmieniarka 5 płytowa działająca w technologii PlayXchange pozwoli 
na nieprzerwane odtwarzanie muzyki. Dodatkowo posiada możliwość 
podłączenia iPoda za pomocą USB, odtwarza pliki MP3 
i WMA oraz wyposażona została w tryb Pure Direct.
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WYSOKA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Zaprojektowany aby odtworzyć 
najwyższej jakości dźwięk
Stosując szereg rozwiązań wykorzystanych 

uprzednio w komponentach serii S2000/S1000, 

zmieniarka ta oferuje brzmienie, które usatys-

fakcjonuje nawet najbardziej wymagających 

miłośników muzyki. Poza wysokiej jakości 

odtwarzaczem CD, oferuje również możliwość 

odtwarzania plików muzycznych zapisanych na 

iPodach, czy przenośnych pamięciach USB, 

poprzez bezpośrednie podłączenie tych urzą- 

dzeń do gniazda USB na panelu przednim.

Tryb Pure Direct
CD-S600 posiada funkcję Pure Direct – tę samą, 

która wykorzystywana jest w amplitunerach 

oraz wzmacniaczach Yamaha. Aktywowanie 

funkcji za pomocą pilota lub przycisku znajdu-

jącego się na panelu głównym, wyłącza 

cyfrowe wyjście audio oraz wyświetlacz. 

W efekcie, uzyskujemy najniższe możliwe 

zakłócenia, a co za tym idzie najwyższą jakość 

brzmienia analogowego wyjścia audio.

„Pływający” mechanizm lasera
Laser został odizolowany poprzez umieszcze-

nie go w “pływającym” mechanizmie. Dzięki 

temu jego praca nie jest zakłócana a tym 

samym zwiększa się stabilizacja odczytu płyty.

Inteligentne cyfrowe serwo (Intelligent 
Digital Servo)
Tradycyjne układy serwo nie radzą sobie 

całkowicie z błędami spowodowanymi przez 

wadliwe płyty CD, zarysowania, kurz i tym 

podobne. Inteligentny system użyty w niniej- 

szym urządzeniu wykorzystuje układy DSP 

(Digital Signal Processor), w celu monitorowa-

nia sygnału, dostrojenia pracy lasera oraz 

dostosowania prędkości napędu, w celu 

eliminacji potencjalnych problemów.

System przetworników C/A wysokiej 
jakości
Wysokiej jakości system konwersji C/A, który 

w pełni wykorzystuje zalety technologii 

cyfrowej opracowanej przez firmę Yamaha, 

gwarantuje doskonałą precyzję przetwarzania, 

niski stosunek sygnału do szumu oraz duży 

zakres dynamiki. Wszystkie pozostałe podze-

społy, w tym przetworniki Burr Brown 192kH-

z/24-bity, kondensator oraz symetryczne 

układy zostały wyselekcjonowane i dopasowa-

ne na podstawie wnikliwych testów odsłucho-

wych w celu zapewnienia naturalnego i boga- 

tego brzmienia.

Obwód zasilania z niezależną strukturą
Urządzenie to separuje obwody zasilania audio, 

cyfrowe oraz transportu, w celu wyeliminowa-

nia interferencji pomiędzy stopniami; interfe-

rencji, które mogą pogorszyć jakość dźwięku.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Ciesz się nieprzerwaną muzyką
Zmieniarka CD-C600 posiada szufladę 5 płyto- 

wą, dzięki czemu możesz dłużej cieszyć się 

ulubioną muzyką. 

Dzięki    funkcji 

PlayXchange, możliwa jest jednorazowa 

wymiana czterech płyt podczas gdy  piąta jest 

nieprzerwanie odtwarzana. Nie musisz już 

przerywać muzyki, aby zmienić płytę, a dodat- 

kowo nie ma ograniczenia do zmiany wyłącznie 

jednej płyty na raz. Co więcej, gdy naciśniesz 

przycisk otwierania/zamykania, szuflada wysu- 

wa się w całości, dzięki czemu uzyskujesz 

dostęp do wszystkich płyt, a wymiana ich staje 

się bardzo prosta.

Ciesz się muzyką z plików MP3 oraz WMA
Gniazdo USB na panelu przednim pozwala 

cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem, pocho-

dzącym z plików MP3 oraz WMA, zapisanych na 

odtwarzaczach USB oraz przenośnych pamię-

ciach, jak również na kartach pamięci umiesz-

czonych w czytnikach kart USB. A dodatkowo 

masz możliwość odtwarzania utworów nagra- 

nych na płytach CD-R oraz CD-RW.

Ciesz się maksymalnej jakości muzyką 
z iPoda
Przy użyciu kabla USB, możesz podłączyć 

swojego iPoda do zmieniarki CD-C600. Dzięki 

temu możesz cieszyć się muzyką zapisaną 

w Twoim przenośnym systemie muzycznym. 

Ponieważ połączenie jest cyfrowe, sygnał 

muzyczny z iPoda w pełni wykorzystuje 

wysokiej jakości obwody audio zmieniarki 

CD-C600. W efekcie, usłyszysz muzykę w naj- 

lepszej możliwej jakości. Możesz używać 

komend pilota zdalnego sterowania do urucha-

miania odtwarzania, wstrzymywania, wyboru 

ścieżki, regulacji głośności oraz zmiany ścieżki. 

Kompatybilne iPody to iPod classic (również 

120GB classic), iPod nano (2, 3 i 4 generacji) oraz 

iPod touch (1 oraz 2 generacji). Gdy włączone 

jest zasilanie i wybrany został tryb USB, iPod 

ładuje się automatycznie.

3 tryby wyświetlania CD Text
CD Text pozwala na wyświetlenie informacji 

tekstowych na temat aktualnie odtwarzanej 

płyty CD na wyświetlaczu odtwarzacza. 

Wyświetlone informacje obejmują tytuł płyty, 

nazwę artysty oraz tytuł ścieżki.

Przeszukiwanie płyty
Funkcja ta automatycznie odtwarza 10 pier- 

wszych sekund każdej płyty. Sam decydujesz, 

której z nich chcesz w danym momencie 

posłuchać.

Programowane odtwarzanie
Zaprogramowanie kolejności odtwarzania jest 

wyjątkowo łatwe. Masz również możliwość 

skasowania programu za pomocą naciśnięcia 

jednego przycisku.

Losowe odtwarzanie utworów oraz płyt
Użyj funkcji Random Play, aby odtworzyć 

utwory z różnych płyt w losowej kolejności lub 

odsłuchaj swoje stare płyty w nowej kolejności.

Powtórzenie odtwarzania
Możesz ponownie odtworzyć swoje ulubione 

utwory lub zapętlić jako tło. Ta uniwersalna 

zmieniarka oferuje wiele nowych możliwości.

Pozostałe funkcje
• Bezpośredni dostęp do ścieżek oraz płyt 

• 3 tryby wyświetlacza czasowego

• 4 stopnie jasności wyświetlacza 

• Wznowienie odtwarzania od ostatniego 

   odtwarzanego utworu 

• Tryb automatycznego włączania 

• Tryb pamięci odtwarzania 

• Automatyczny tryb Standby


