
Specificaties

Uitgangsvermogen 200 W totaal vermogen: 100 W + 100 W subwoofer

Frequentieweergave 40 Hz–23 kHz

Centrale unit

Type Akoestische ophanging

Luidsprekers Woofer 4,6 cm x 4, tweeter 2,5 cm x 2

 (Ingang) HDMI: 1, digitaal (optisch): 1,  

Aansluitingen
  Analoog (3,5 mm stereo (mini)): 1,  

  USB: 1*        * Alleen voor firmware-update.

 (Uitgang) HDMI: 1

Afmetingen (B x H x D)  930 x 60 x 108 mm

Gewicht  2,7 kg

Stroomverbruik  30 W

  Minder dan 0,4 W (HDMI-aansturing uit, Bluetooth-stand-by uit)

Stroomverbruik in stand-by
 Minder dan 0,9 W (HDMI-aansturing aan, Bluetooth-stand-by uit)

 Minder dan 0,5 W (HDMI-aansturing uit, Bluetooth-stand-by aan)

 Minder dan 0,9 W (HDMI-aansturing aan, Bluetooth-stand-by aan)

Bluetooth
  (Versie) 4.1, (profiel) A2DP, SPP 

 (Audiocodec) SBC, MPEG AAC*        * Alleen ontvangst.

Draadloze subwoofer

Type  Basreflex

Luidspreker  Conusvormige woofer 16 cm

Afmetingen (B x H x D)  180 x 437 x 401 mm

Gewicht  7,9 kg

Stroomverbruik  19 W

 Handleiding, afstandsbediening, netsnoer x 2,  

Meegeleverde artikelen Optische digitale audiokabel (1,5 m),  

 Montagesjabloon

Hoge geluidskwaliteit
• Virtuele 3D-surround-sound met DTS Virtual:X* 

*Beschikbaar via een toekomstige firmware-update.  
• Tweedelig soundbarsysteem met draadloze subwoofer
• Clear Voice-functie
• Vijf surroundprogramma's

Aantrekkelijk design en een eenvoudige installatie
• Compact, strak design dat bij al je andere apparatuur past 
• Smalle draadloze subwoofer, overal te plaatsen 
• Aanraakgevoelige bedieningsknoppen
• Draadloos streamen van muziek via Bluetooth 
• HDMI-aansluitingen (1 in/1 uit) met HDR-video,  

4K/60p (4:4:4) passthrough en HDCP 2.2

Eenvoudige bediening
• Simpel te bedienen met de Home Theater CONTROLLER-app
• HDMI met CEC en ARC (Audio Return Channel)

De eerste soundbar ter wereld met virtuele 3D-surround-sound
Laat je overrompelen door het hometheatergeluid van de YAS-207. De DTS Virtual:X-technologie creëert virtuele 3D-surround-
sound met rijke, dynamische lage tonen, die je alleen maar vindt bij tweedelige systemen met een subwoofer. Deze geavanceerde 
soundbar biedt een breed scala aan mogelijkheden, waaronder: Clear Voice, Bluetooth®, een app voor je smartphone, HDMI®-
aansluitingen en nog veel meer.

HDCP2.2
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Hoge geluidskwaliteit

Virtuele 3D-surround-sound met DTS Virtual:X
De YAS-207 ondersteunt DTS Virtual: X-technologie voor de weergave van virtuele 
3D-surround-sound. Deze technologie voegt een virtueel kanaal toe voor het geluid 
boven je hoofd, wat resulteert in een extra realistisch stereobeeld. Je gaat helemaal op 
in de actie en beleeft de emotie en spanning van wat je ziet nog intenser. Verder is er 
een speciale 'up-mix-functie', die een virtueel hoogtekanaal creëert, zelfs voor bronnen 
zonder ondersteuning voor virtuele 3D-surround-sound. Zo krijg je een extra ruimtelijk 
multidimensionaal geluid met hoogtebeleving.
*Beschikbaar via een toekomstige firmware-update.  

Dynamisch, helder geluid
De centrale unit van de YAS-207 bevat vier woofers van 46 mm en twee tweeters van 
25 mm. De ronde luidsprekers die zijn ingebouwd, zijn nieuw ontworpen en de capaciteit 
van de kast is speciaal geoptimaliseerd om de geluidskwaliteit verder te verbeteren.  
Het resultaat is een dynamisch, helder geluid voor een luisterervaring waar je  
helemaal in opgaat en die de beelden op je tv tot leven brengen.

Smalle draadloze subwoofer voor de diepste bassen
De YAS-207 wordt geleverd met een compacte draadloze subwoofer 
met daarin een woofer van 16 cm aan de zijkant van de kast.  
Het hoge vermogen van 100 watt staat garant voor rijke, 
dynamische lage tonen. Het apparaat ondersteunt draadloze 
verbindingen en is met zijn smalle, compacte kast overal  
te installeren.

Clear Voice-functie
Clear Voice zorgt ervoor dat stemgeluid en 
dialogen extra duidelijk hoorbaar zijn, met 
behoud van de algehele geluidskwaliteit. 
Films en televisieprogramma's, 
sportcommentaar en nieuwsuitzendingen 
zijn op deze manier beter te volgen. 

Vijf surroundprogramma's
De YAS-207 heeft vijf verschillende surroundprogramma's: Music, TV Program, Movie, 
Sports en Game. Kies de juiste stand en geniet van de best mogelijke surround-sound.

Woofers Tweeter

4 2woofers tweeters

Bronselectie Surroundprogramma Aanpassing van geluid

Home Theater Controller-app
De YAS-207 kan worden bediend  
met een gratis app voor  
iOS en Android. Het intuïtieve 
en duidelijke bedieningsscherm 
bevat pictogrammen om diverse 
handelingen snel en 
simpel uit te voeren. 
Je kunt kiezen uit vijf 
surroundprogramma's: 
Movie, Sports, Game, 
Music en TV Program.

Eenvoudige bediening

Aantrekkelijk design met afgeronde randen

Aantrekkelijk design en een eenvoudige installatie

HDMI-aansluiting met 4K Ultra HD- en ARC-ondersteuning
De YAS-207 heeft HDMI-in- en -uitgangen en ondersteunt 4K/60p video-passthrough.  
Het apparaat ondersteunt HDR (High Dynamic Range), de norm voor 4K Ultra HD Blu-ray, 
en is compatibel met HDCP 2.2, de meest recente vorm van digitale kopieerbeveiliging. 
Wat ook niet ontbreekt, is een ARC-functie (Audio Return Channel). ARC maakt het 
mogelijk om gegevens te verzenden en te ontvangen via één en dezelfde HDMI-kabel.  
Zo kun je het geluid van de tv horen via één HDMI-kabel zonder dat je een extra  
optische kabel nodig hebt.

HDMI CEC
Een ander voordeel van HDMI is de beschikbaarheid van CEC-functionaliteit. Wanneer het 
apparaat wordt aangesloten op een tv met CEC-ondersteuning, gaat het tegelijk met de tv 
aan en uit en kun je het volume regelen met de afstandsbediening van de tv. 

• Met 'Made for iPod', 'Made for iPhone' en 'Made for iPad' wordt bedoeld dat een elektronisch accessoire is ontwikkeld om specifiek te worden verbonden met respectievelijk een iPod, iPhone of iPad en dat het door de ontwikkelaar is gecertificeerd 
volgens de prestatienormen van Apple. Apple is niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat, noch voor de naleving van veiligheids- en/of andere voorschriften door dit apparaat. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan 
de draadloze werking beïnvloeden. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano en iPod touch zijn in de VS en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. • Android is een handelsmerk van Google Inc. • Het woordmerk Bluetooth® en de 
bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Het gebruik van deze merken door Yamaha Corporation gebeurt onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de desbetreffende houders. 
• Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. • Zie http://patents.dts.com voor DTS-gerelateerde octrooien. Vervaardigd onder 
licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS Digital Surround is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Draadloos muziek streamen via Bluetooth
Via de draadloze Bluetooth-verbinding beluister je 
de muziek die jij wilt vanaf je smartphone. Je kunt 
muziek afspelen via muziek- en radioapps, YouTube™-
achtige videodiensten enzovoort. Bij geluidsbronnen 
met compressie zorgt de Music Enhancer ervoor dat 
de frequenties die bij het comprimeren verloren zijn 
gegaan, optimaal worden hersteld. Voor muziek zoals 
muziek bedoeld is. Het systeem is geoptimaliseerd 
voor alle gecomprimeerde content, voor een heldere, 
levendige geluidskwaliteit. 

Aanraakgevoelige bedieningsknoppen

Bevestiging aan de wand mogelijk

Slanke vormgeving

Design in L-vorm met combinatie van stof 

en kunststof

Front Surround-Systeem 

YAS-207 
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