
  

  

TX-NR579 
Amplituner kina domowego 7.1 
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Onkyo wprowadza do swojej oferty siedmiokanałowy amplituner A/V TX-NR579, który umożliwia dostęp do niemal niezliczonej liczby stacji 
radiowych działających w internecie. Dodatkowo użytkownik ma dostęp do plików muzycznych znajdujących się na dyskach komputerów 
wpiętych w domową sieć i może odtworzyć je z jakością o której wcześniej nawet nie śnił. 

Nowy Onkyo TX-NR579 wyposażony jest w zaawansowany technologicznie procesor wizyjny Marvell Qdeo™, który potrafi skalować dowolny 
sygnał wideo do postaci 4k (3840x2160) na wyjściu HDMI.  



  

  

Dla miłośników odtwarzaczy iPod/iPhone przygotowano kilka opcji wykorzystania dźwięku i obrazu generowanego przez urządzenie. Dzięki USB 
znajdującemu się na panelu przednim możliwe jest bezpośrednie podłączenie i sterowanie odtwarzaczem. Natomiast na tylnej ściance znajduje 
się uniwersalny port Onkyo do którego można podłączyć jednym przewodem opcjonalną stację dokującą. Najnowszy jej model DS-A4 obsługuje 
również iPhone 4.  

Nowy siedmiokanałowy amplituner posiada wydajne wzmacniacze audio o mocy 130W / kanał / 6Ω / 1kHz / 1% (wysterowany jeden kanał) 
zbudowane wyłącznie z wykorzystaniem elementów dyskretnych. Na pokładzie znajduje się komplet dekoderów dźwięku przestrzennego z 
Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™, a pełną konfigurację systemu można bardzo łatwo wykonać wykorzystując korekcję akustyki 
pomieszczenia Audyssey 2EQ, która potrafi doskonale dopasować do siebie wielokanałowy wzmacniacz, dowolny zestaw głośników i 
pomieszczenie, w którym to wszystko musi perfekcyjnie funkcjonować. 

Amplituner posiada 4 wejścia HDMI i 1 wyjście obsługujące bardzo realistyczny obraz przestrzenny 3D z Audio Return Channel, Deep Color™, 
x.v.Color™ oraz LipSync. Jako przetworniki cyfrowo analogowe zastosowano TI Burr-Brown 192kHz/ 24bit dla każdego kanału. Dzięki trybowi 
Zone 2 możliwe jest nagłośnienie dodatkowego pomieszczenia wykorzystując dwa z siedmiu wzmacniaczy znajdujących się amplitunerze. 
Możliwe jest także stworzenie systemu 7.1 w pomieszczeniu głównym i wykorzystując wyjście liniowe Zone 2 stereofonii w pomieszczeniu 
dodatkowym. 

Miłośnikom gier komputerowych dedykowano, oprócz wejścia HDMI 3D również specjalne tryby dźwiękowe zapewniające maksymalizacje 
dostań i pełne dopasowanie do rozdziału i treści gry.  

TX-SR579 wyposażony jest w technologię Jitter-Clining oczyszczającą obwody cyfrowe ze wszelkich zakłóceń, a także, w zaawansowany tryb 
poprawiający odsłuch dźwięku skompresowanego Advanced Music Optimizer. Dostępne jest wyświetlanie funkcji na ekranie telewizora 
dopiętego przewodem HDMI.  

Amplituner posiada tuner radiowy FM/AM z RDS (PS/RT/PTY/TP) z pamięcią 40 stacji. Pilot zdalnego sterowania jest programowalny i potrafi 
obsłużyć do pięciu urządzeń zewnętrznych dowolnej firmy. 

Właściwości Onkyo TX-NR579 

• Radio internetowe i zaciąganie plików muzycznych z dysków wpiętych sieć  

• Certyfikaty: Windows® 7 i DLNA Version 1.5 

• Aktualizacja oprogramowania przez USB lub RJ45 

• Marvell Qdeo™ - procesor wideo ze skalowaniem do 4k (3840x2160)  

• 4 wejścia / 1 wyjście HDMI z obsługą: 3D z Audio Return Channel, Deep Color™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master 
Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM i CEC (RIHD) 

• USB z bezpośrednim podłączeniem iPoda/iPhona 

• Dekodery: Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, Dolby® Digital Plus, DTS-HD High-Resolution Audio™  

• Dekodery: DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM i CEC  

• OSD - wyświetlanie funkcji na ekranie z wykorzystaniem HDMI 

• Audyssey 2EQ – korekcja akustyki pomieszczenia 

• Moc wzmacniacza 130W / kanał / 6Ω / 1kHz / 1% (wysterowany jeden kanał) 

• Transformator H.C.P.S. 

• Obwód Optimum Gain Volume (zmniejszenie zniekształceń i zakłóceń przy cichym słuchaniu) 

• Technologia PLL (Phase Locked Loop) Jitter-Cleaning 

• Zone 2 wyjście głośnikowe i wyjście liniowe 

Przetwarzanie sygnału 

• Przetworniki TI Burr-Brown 192kHz/24bit dla każdego kanału 

• 32 bitowy procesor DSP 



  

  

• 4 tryby DSP dla miłośników gier (Rock, Sports, Action, RPG) 

• Advanced Music Optimizer dla polepszenia odtwarzania dźwięku skompresowanego 

• Port USB 

• Tryb Theater-Dimensional Virtual Surround (dźwięk przestrzenny z dwóch głośników) 

• Tryb CinemaFILTER™  

• Tryb Direct Mode 

• Tryb Pure Audio  

• Funkcja Double Bass  

• Technologia Non-Scaling Configuration  

• Technologia A-Form 

Połączenia 

• 4 wejścia HDMI / 1 wyjście 

• Uniwersalny port Onkyo  

• 2 wejścia komponent / 1 wyjście (720p/1080i) 

• 5 wejść kompozyt / 2 wyjścia 

• 4 wejścia cyfrowe (2 x optyczne, 2 x koaksjalne) 

• 6 wejść analogowych / 1 wyjście 

• Wyjście na aktywny subwoofer 

• Wyjście niskopoziomowe Zone2 

• Wyjście na kanały surround 

• Solidne gniazda głośnikowe zakręcane i akceptujące wtyki bananowe (zaciski dla Zone 2) 

• Kodowane kolorami wyjścia głośnikowe 

Pozostałe właściwości 

• Audyssey Dynamic EQ® 

• Audyssey Dynamic Volume®  

• Zwrotnica: 40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz (podział dźwięku między subwooferem a pozostałymi głośnikami) 

• Regulacja synchronizacji A/V do 400ms 

• Regulacja barwy tonu (bass/treble dla kanałów L/R) 

• 3 tryby świecenia wyświetlacza: (Normal/Dim/Dimmer) 

• RDS (PS/RT/PTY/TP)  

• Pamięć 40 stacji FM/AM  

• RIHD (Remote Interactive over HDMI) kontrola systemu przez HDMI 

• Pilot zdalnego sterowania (obsługuje urządzenia: Onkyo, iPoda, iPhona i innych producentów). 



  

  

 

• Radio internetowe i zaciąganie plików muzycznych z dysków wpiętych sieć  
• Certyfikaty: Windows® 7 i DLNA Version 1.5 
• Aktualizacja oprogramowania przez USB lub RJ45 
• Marvell Qdeo™ - procesor wideo ze skalowaniem do 4k (3840x2160)  
• 4 wejścia / 1 wyjście HDMI z obsługą: 3D z Audio Return Channel, Deep Color™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master 

Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM i CEC (RIHD) 
• USB z bezpośrednim podłączeniem iPoda/iPhona 
• Dekodery: Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, Dolby® Digital Plus, DTS-HD High-Resolution Audio™  
• Dekodery: DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM i CEC  
• OSD - wyświetlanie funkcji na ekranie z wykorzystaniem HDMI 
• Audyssey 2EQ – korekcja akustyki pomieszczenia 
• Moc wzmacniacza 130W / kanał / 6Ω / 1kHz / 1% (wysterowany jeden kanał) 
• Transformator H.C.P.S. 
• Obwód Optimum Gain Volume (zmniejszenie zniekształceń i zakłóceń przy cichym słuchaniu) 
• Technologia PLL (Phase Locked Loop) Jitter-Cleaning 
• Zone 2 wyjście głośnikowe i wyjście liniowe 

 

Waga netto: 9,50 kg 
Waga brutto: 12,50 kg 
Wymiary produktu: 328 x 435 x 174 mm 
Wymiary w opakowaniu: 423 x 579 x 297 mm 
KGO: 1,39 zł 

 

 

TX-NR579 BLACK ujęcie dodatkowe 



  

  

 

TX-NR579 widok z tyłu 

 

TX-NR579 Pilot zdalnego sterowania 



  

  

 

TX-NR579 SILVER ujęcie dodatkowe 

 


