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PERFECT
3D SOLUTION

FOR LARGER-THAN-LIFE
HOME ENTERTAINMENT EXPERIENCES

NEW YAMAHA RX-V67 Series

Get Full 3D Experience From Your 3D TV with
YAMAHA Surround Sound
• ท่ามกลางกระแสดิจติ อลมัลติมเี ดียทีป่ รับ
เปลีย่ นก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แทบจะทุกวันทีม่ ี
เรือ่ งน่าตืน่ เต้น น่าสนใจใหม่ๆ มานำเสนอผู้
บริโภคอย่างต่อเนือ่ ง เทคโนโลยีภาพและเสียง
สำหรับโฮมเธียเตอร์ก็เช่นกัน ในฐานะผู้ผลิต
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์กลุม่ เครือ่ งเสียงและอุปกรณ์

โฮมเธียเตอร์ระดับแนวหน้า YAMAHA จึงมิได้
เพิกเฉยต่อการพัฒนาสินค้าให้กา้ วล้ำตามทัน
เทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ ให้ทกุ ๆ การตัดสิน
ใจของลูกค้า YAMAHA คือความพอใจสูงสุดที่
ปราศจากเงือ่ นไข

3D and Audio
Return Channel support
over HDMI 1.4a

ท่ามกลางกระแสความตืน่ ตัวในเทคโนโลยีระบบ
ภาพวิดโี อ 3 มิตหิ รือ ‘3D’ ซึง่ ถูกคิดค้นขึน้ มาเพือ่ ยก
ระดับมาตรฐานของระบบโฮมเธียเตอร์แห่งอนาคต
ทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากมันสมองของทีมวิศวกรผูพ้ ฒ
ั นา
ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือการจำลอง
บรรยากาศความสมจริงให้มาปรากฏอยูต่ รงหน้าของ
ท่าน เพือ่ ตอบสนองต่อกระแสเทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้
ทีมวิศวกรมากประสบการณ์ของ YAMAHA จึงได้

พัฒนา RX-V667 เอวีรซี ฟี เวอร์ในอุดมคติรนุ่ ใหม่
ล่าสุดทีส่ นับสนุนระบบ 3D and Audio Return
Channel ผ่านการเชือ่ มต่อสัญญาณทางช่องต่อ
HDMI 1.4a (6 อินพุต/ 1 เอาต์พตุ ) เปิดโอกาสให้
ท่านสามารถเชือ่ มต่อระบบภาพและเสียงเพือ่ รับชม
ระบบวิดโี อสามมิตริ ายละเอียดสูง (3D Full HD) ได้
อย่างครบถ้วนทุกอรรถรส ไม่วา่ จะเป็นสัญญาณจาก
เครื่องเล่น Blu-ray, ระบบ broadcast HD
services, gaming consoles ตลอดจน 3D
television 

3D Surround Realism
& Virtual Presence Speaker

RX-V667 คือเอวีรซี ฟี เวอร์อกี รุน่ หนึง่ ทีท่ มี วิศวกรของ
YAMAHA บรรจุภาคถอดรหัสสัญญาณเสียงราย
ละเอียดสูง (HD Audio format decoder) เอาไว้
อย่างครบถ้วนไม่วา่ จะเป็น Dolby TrueHD, DTSHD Master Audio, Dolby Digital Plus หรือ
DTS-HD High Resolution Audio ใช้วงจร Pure
Direct for HD audio ทำงานร่วมกับวงจร Low
jitter PLL เพือ่ ให้การถอดรหัสสัญญาณมีความถูก
ต้องมากทีส่ ดุ ซึง่ ผลทีไ่ ด้โดยตรงก็คอื คุณภาพเสียง
และรายละเอียดความสมจริง 

และเพื่อเป็นการนำพาท่านเข้าสู่โลกแห่ง
ประสบการณ์ใหม่ทสี่ มจริงยิง่ กว่าด้วยการถอดรหัส
เสียงรายละเอียดสูง (HD Audio decoding) ที่
ผนวกรวมกับระบบประมวลผลสัญญาณดิจติ อล
CINEMA DSP 3D (17 DSP programs) อันเลือ่ ง
ชือ่ ของ YAMAHA พร้อมด้วยฟังก์ชนั Compressed
Music Enhancer ปรับแต่งเพิม่ คุณภาพเสียงให้กบั
ไฟล์เพลงทีผ่ า่ นการบีบอัดข้อมูลมา 
และทีเ่ ป็นไฮไลต์อย่างแท้จริงสำหรับ RX-V667
ก็คอื ระบบ CINEMA DSP 3D ทีม่ กี ารเสริมเขีย้ วเล็บ
ด้วยฟังก์ชนั Virtual Presence Speaker จำลอง
มิตเิ สียงเซอร์ราวนด์ CINEMA DSP 3D สมจริงทัง้

มิตดิ า้ นกว้าง ด้านลึกและด้านสูง โดยไม่จำเป็นต้อง
เพิม่ ลำโพง Front Presence Speakers ทางด้าน
หน้าเหมือนทีเ่ คย นีค่ อื อีกหนึง่ นวัตกรรมล่าสุดที่
YAMAHA ภาคภูมใิ จนำเสนอ

High Sound Quality

ทีมวิศวกรของ YAMAHA มิได้ออกแบบให้ RXV667 เป็นเพียงเอวีรีซีฟเวอร์ที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีหรือฟังก์ชนั หากแต่เอวีรซี ฟี เวอร์รนุ่ นีย้ งั
ได้รบั การเอาใจใส่ในแง่ของคุณภาพเสียงควบคูก่ นั
ไปด้วย RX-V667 มีภาคขยายสัญญาณเสียงในตัว
แบบวงจรแยกอิสระ Discrete amp configuration
กำลังขับ 90 วัตต์ (สูงสุด 140 วัตต์) มากถึง 7 แช

นเนล มาพร้อมกับขุมกำลังหม้อแปลงไฟฟ้าและภาค
จ่ายไฟขนาดใหญ่ให้พลังเสียงเต็มอิม่ หนักแน่นและ
กระหึม่ เร้าใจได้อารมณ์สมจริง
วงจรภาคขยายสัญญาณเสียงอัจฉริยะของ RXV667 ยังเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้สามารถมอบหมายให้
วงจรขยายสัญญาณทำงานเป็นแบบไบแอมป์ หรือ
เลือกให้ทำหน้าทีร่ ะหว่างการขับลำโพงเซอร์ราวนด์
แบ็ค ลำโพง Front Presence เสริมด้านหน้า หรือ
ให้เชือ่ มต่อกับระบบ Zone 2 connection ด้วย
เหตุผลทัง้ หมดนีจ้ งึ รับประกันได้วา่ YAMAHA RXV667 คือเอวีรซี ฟี เวอร์ทสี่ ามารถตอบสนองการใช้
งานได้ทงั้ ในแง่ของคุณภาพ ความทันสมัยและความ
คล่องตัวหลากหลาย

Advanced and
User Friendly Features

High Picture Quality

สัญญาณภาพวิดีโอรายละเอียดสูงเป็นอีกหัวใจ
สำคัญของระบบโฮมเธียเตอร์สมัยใหม่ RX-V667
ได้รบั การออกแบบให้มรี ะบบเชือ่ มต่อสัญญาณภาพ
วิดโี อทีส่ ามารถอัพสเกลสัญญาณภาพจากอินพุตอะ
นาล็อกและ HDMI เป็นสัญญาณภาพ Full HD
1080p วงจรประมวลผลสัญญาณภาพวิดีโอ
คุณภาพสูงสนับสนุน Deep Colour (30/36 bit),
x.v.Colour, 24Hz Refresh Rate และระบบ Auto
Lip-Sync compensation วงจรประมวลผล
สัญญาณภาพวิดโี อใน YAMAHA RX-V667 ยัง
พร้อมด้วยวงจรทำ deinterlacing อันแม่นยำที่
สนับสนุน Motion adaptive และ edge
adaptive deinterlacing รวมถึง Multicadence (incl. 3-2 pull-down) detection
สัญญาณภาพวิดโี อทีเ่ ชือ่ มต่อผ่าน RX-V667 จึงให้
ภาพออกมาคมชัดสดใสมีรายละเอียดแม้วา่ แหล่ง
สัญญาณต้นทางจะไม่ใช่สญ
ั ญาณ HD รายละเอียด
สูงก็ตาม

RX-V367

เพือ่ เป็นการรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ YAMAHA
RX-V667 มีระบบ On Screen Display แบบ GUI
แบบใหม่ทที่ ำงานได้รวดเร็วฉับไวสามารถแสดงภาพ
contents ต่างๆ ของสัญญาณ HD หรือ 3D ได้
อย่างสมบูรณ์แบบ มีปมุ่ ฟังก์ชนั พิเศษ SCENE ที่
อำนวยความสะดวกในการใช้งานเลือกได้ระหว่าง
BD/DVD, TV, CD และ Radio 
YAMAHA RX-V667 ยังมีฟงั ก์ชนั พิเศษ HDMI
CEC ทีช่ ว่ ยให้อปุ กรณ์ทกุ ชิน้ ทีต่ อ่ เชือ่ มกันทางช่อง
HDMI สามารถใช้รโี มตร่วมกันเพียงตัวเดียวได้โดย
อัตโนมัติ ติดตัง้ ระบบได้อย่างง่ายดายเทียบเคียงมือ
อาชีพด้วยฟังก์ชนั YPAO ปรับตัง้ ค่าให้ลำโพงแต่ละ
ตัวให้เหมาะสมทีส่ ดุ โดยอัตโนมัตดิ ว้ ยไมโครโฟน
พิเศษทีม่ าพร้อมกับตัวเครือ่ ง 

YAMAHA’s RX-V67 Family

นอกจากรุน่ ไฮไลต์อย่าง RX-V667 แล้ว YAMAHA
ยังมีเอวีรซี ฟี เวอร์ในอนุกรม RX-V67 รุน่ อืน่ ๆ ทีน่ า่
สนใจไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน เริม่ ตัง้ แต่ RX-V367
เอวีรซี ฟี เวอร์รนุ่ entry level ทีเ่ พียบพร้อมด้วย
คุณสมบัตลิ ำ้ สมัย อาทิเช่น ภาคขยายเสียงกำลังขับ
100 วัตต์ (สูงสุด 135 วัตต์) รองรับระบบเสียงรอบ
ทิศทางถึง 5 แชนเนล ขัว้ ต่อ HDMI repeater (4
อินพุต/ 1 เอาต์พตุ ) ซึง่ สนับสนุนระบบภาพราย
RX-V467

ละเอียดสูง 1080p มีฟงั ก์ชนั YPAO พร้อมด้วย
ไมโครโฟนพิเศษทีม่ าพร้อมกับตัวเครือ่ งช่วยอำนวย
ความสะดวกในขัน้ ตอนการปรับตัง้ ระบบ ครบเครือ่ ง
ด้วยฟังก์ชนั SCENE และ CINEMA DSP รุน่ ใหม่ที่
ผ่านการอัพเกรดเพิม่ คุณภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปกว่าเดิม
ขยับขึน้ มาอีกรุน่ กับ RX-V467 กับภาคขยาย
เสียงทีม่ กี ำลังขับมากขึน้ เป็น 105 วัตต์ (สูงสุด 140
วัตต์) รองรับระบบเสียงรอบทิศทางถึง 5 แชนเนล
ออกแบบให้เป็น 3D-Ready AV Receiver ทีม่ า
พร้อมกับขัว้ ต่อ HDMI (4 อินพุต/ 1 เอาต์พตุ ) ที่
สนับสนุนระบบภาพ 3D (available via
firmware update) และ Audio Return
Channel ครบเครือ่ งด้วยความสามารถในการ
ถอดรหัสสัญญาณเสียงรายละเอียดสูง HD Audio
พร้อมด้วยฟังก์ชัน CINEMA DSP, YPAO และ
SCENE ใหม่ล่าสุดและเป็นผลงานที่วิศวกรของ
YAMAHA ภูมใิ จนำเสนอ
สำหรับรุน่ ใหญ่สดุ ในอนุกรม RX-V67 อย่าง
RX-V767 เป็นการพัฒนาต่อยอดคุณภาพความ
ยอดเยีย่ มของรุน่ RX-V667 ให้เหนือชัน้ ไปอีกระดับ
ด้วยภาคขยายเสียงในตัวกำลังขับ 95 วัตต์ (สูงสุด
135 วัตต์) มากถึง 7 แชนเนล มีขวั้ ต่อ HDMI 1.4a
(6 อินพุต/ 2 เอาต์พตุ ) ทีส่ นับสนุนระบบภาพแบบ 3
มิติ รวมถึง Audio Return Channel และวงจรอัพ
สเกล 1080p ซึง่ สามารถทำการ deinterlacing ได้
อย่างแม่นยำ วงจรถอดรหัสสัญญาณเสียงราย
ละเอียดสูง HD Audio ถ่ายทอดทุกรายละเอียด
เสียงโดยปราศจากการตกหล่น จำลองบรรยากาศ
เสียงอันสมจริงด้วยฟังก์ชนั CINEMA DSP 3D และ
SCENE ทัง้ หมดนีค้ อื ความลงตัวทีค่ ณ
ุ สามารถสัมผัส
ได้จริงโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาจินตนาการมากมายอย่างที่
เคย
RX-V767
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