
COVERSTORY
เรื่อง : กองบรรณาธิการ 

PERFECT 
3D SOLUTION

FOR LARGER-THAN-LIFE 
HOME ENTERTAINMENT EXPERIENCES

•	 ทา่มกลางกระแสดจิติอลมลัตมิเีดยีทีป่รบั

เปลีย่นกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเรว็	แทบจะทกุวนัทีม่ี

เรือ่งนา่ตืน่เตน้	 นา่สนใจใหม่ๆ 	 มานำเสนอผู้

บรโิภคอยา่งตอ่เนือ่ง	 เทคโนโลยภีาพและเสยีง

สำหรับโฮมเธียเตอร์ก็เช่นกัน	 ในฐานะผู้ผลิต

สนิคา้อเิลก็ทรอนกิสก์ลุม่เครือ่งเสยีงและอปุกรณ์

โฮมเธยีเตอรร์ะดบัแนวหนา้	YAMAHA	จงึมไิด้

เพกิเฉยตอ่การพฒันาสนิคา้ใหก้า้วลำ้ตามทนั

เทคโนโลยอียา่งไมห่ยดุยัง้เพือ่ใหท้กุ 	ๆการตดัสนิ

ใจของลกูคา้	YAMAHA	คอืความพอใจสงูสดุที่

ปราศจากเงือ่นไข	

NEW YAMAHA RX-V67 Series 
Get Full 3D Experience From Your 3D TV with 
YAMAHA Surround Sound 



3D and Audio  
Return Channel support  
over HDMI 1.4a 
ทา่มกลางกระแสความตืน่ตวัในเทคโนโลยรีะบบ

ภาพวดิโีอ	3	มติหิรอื	‘3D’	ซึง่ถกูคดิคน้ขึน้มาเพือ่ยก

ระดบัมาตรฐานของระบบโฮมเธยีเตอรแ์หง่อนาคต	

ทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้จากมนัสมองของทมีวศิวกรผูพ้ฒันา

ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน	 นั่นคือการจำลอง

บรรยากาศความสมจรงิใหม้าปรากฏอยูต่รงหนา้ของ

ทา่น	 เพือ่ตอบสนองตอ่กระแสเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้	

ทมีวศิวกรมากประสบการณข์อง	YAMAHA	จงึได้

พฒันา	RX-V667	 เอวรีซีฟีเวอรใ์นอดุมคตริุน่ใหม่

ลา่สดุทีส่นบัสนนุระบบ	3D	and	Audio	Return	

Channel	ผา่นการเชือ่มตอ่สญัญาณทางชอ่งตอ่	

HDMI	1.4a	(6	อนิพตุ/	1	เอาตพ์ตุ)	เปดิโอกาสให้

ทา่นสามารถเชือ่มตอ่ระบบภาพและเสยีงเพือ่รบัชม

ระบบวดิโีอสามมติริายละเอยีดสงู	(3D	Full	HD)	ได้

อยา่งครบถว้นทกุอรรถรส	ไมว่า่จะเปน็สญัญาณจาก

เครื่องเล่น	 Blu-ray,	 ระบบ	 broadcast	 HD	

services,	 gaming	 consoles	 ตลอดจน	 3D	

television		

	

3D Surround Realism  
& Virtual Presence Speaker 
RX-V667	คอืเอวรีซีฟีเวอรอ์กีรุน่หนึง่ทีท่มีวศิวกรของ	

YAMAHA	บรรจภุาคถอดรหสัสญัญาณเสยีงราย

ละเอยีดสงู	(HD	Audio	format	decoder)	เอาไว้

อยา่งครบถว้นไมว่า่จะเปน็	Dolby	TrueHD,	DTS-

HD	Master	Audio,	Dolby	Digital	 Plus	หรอื	

DTS-HD	High	Resolution	Audio	ใชว้งจร	Pure	

Direct	 for	HD	audio	ทำงานรว่มกบัวงจร	 Low	

jitter	PLL	 เพือ่ใหก้ารถอดรหสัสญัญาณมคีวามถกู

ตอ้งมากทีส่ดุ	ซึง่ผลทีไ่ดโ้ดยตรงกค็อืคณุภาพเสยีง

และรายละเอยีดความสมจรงิ		

	 และเพื่อเป็นการนำพาท่านเข้าสู่โลกแห่ง

ประสบการณใ์หมท่ีส่มจรงิยิง่กวา่ดว้ยการถอดรหสั

เสยีงรายละเอยีดสงู	 (HD	Audio	decoding)	ที่

ผนวกรวมกบัระบบประมวลผลสญัญาณดจิติอล	

CINEMA	DSP	3D	(17	DSP	programs)	อนัเลือ่ง

ชือ่ของ	YAMAHA	พรอ้มดว้ยฟงักช์นั	Compressed	

Music	Enhancer	ปรบัแตง่เพิม่คณุภาพเสยีงใหก้บั

ไฟลเ์พลงทีผ่า่นการบบีอดัขอ้มลูมา		

	 และทีเ่ปน็ไฮไลตอ์ยา่งแทจ้รงิสำหรบั	RX-V667	

กค็อืระบบ	CINEMA	DSP	3D	ทีม่กีารเสรมิเขีย้วเลบ็

ดว้ยฟงักช์นั	Virtual	Presence	Speaker	จำลอง

มติเิสยีงเซอรร์าวนด	์CINEMA	DSP	3D	สมจรงิทัง้

มติดิา้นกวา้ง	ดา้นลกึและดา้นสงู	โดยไมจ่ำเปน็ตอ้ง

เพิม่ลำโพง	Front	Presence	Speakers	ทางดา้น

หนา้เหมอืนทีเ่คย	นีค่อือกีหนึง่นวตักรรมลา่สดุที	่

YAMAHA	ภาคภมูใิจนำเสนอ	

	

High Sound Quality 
ทมีวศิวกรของ	 YAMAHA	มไิดอ้อกแบบให	้RX-

V667	 เป็นเพียงเอวีรีซีฟเวอร์ที่ทันสมัยด้วย

เทคโนโลยหีรอืฟงักช์นั	หากแตเ่อวรีซีฟีเวอรร์ุน่นีย้งั

ไดร้บัการเอาใจใสใ่นแงข่องคณุภาพเสยีงควบคูก่นั

ไปดว้ย	RX-V667	มภีาคขยายสญัญาณเสยีงในตวั

แบบวงจรแยกอสิระ	Discrete	amp	configuration	

กำลงัขบั	90	วตัต	์(สงูสดุ	140	วตัต)์	มากถงึ	7	แช

นเนล	มาพรอ้มกบัขมุกำลงัหมอ้แปลงไฟฟา้และภาค

จา่ยไฟขนาดใหญใ่หพ้ลงัเสยีงเตม็อิม่หนกัแนน่และ

กระหึม่เรา้ใจไดอ้ารมณส์มจรงิ	

	 วงจรภาคขยายสญัญาณเสยีงอจัฉรยิะของ	RX-

V667	ยงัเปดิโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถมอบหมายให้

วงจรขยายสญัญาณทำงานเปน็แบบไบแอมป	์หรอื

เลอืกใหท้ำหนา้ทีร่ะหวา่งการขบัลำโพงเซอรร์าวนด์

แบค็	ลำโพง	Front	Presence	เสรมิดา้นหนา้	หรอื

ใหเ้ชือ่มตอ่กบัระบบ	Zone	2	connection	ดว้ย

เหตผุลทัง้หมดนีจ้งึรบัประกนัไดว้า่	YAMAHA	RX-

V667	คอืเอวรีซีฟีเวอรท์ีส่ามารถตอบสนองการใช้

งานไดท้ัง้ในแงข่องคณุภาพ	ความทนัสมยัและความ

คลอ่งตวัหลากหลาย	

	



High Picture Quality 
สัญญาณภาพวิดีโอรายละเอียดสูงเป็นอีกหัวใจ

สำคญัของระบบโฮมเธยีเตอรส์มยัใหม	่RX-V667	

ไดร้บัการออกแบบใหม้รีะบบเชือ่มตอ่สญัญาณภาพ

วดิโีอทีส่ามารถอพัสเกลสญัญาณภาพจากอนิพตุอะ

นาลอ็กและ	HDMI	 เปน็สญัญาณภาพ	 Full	HD	

1080p	 วงจรประมวลผลสัญญาณภาพวิดีโอ

คณุภาพสงูสนบัสนนุ	Deep	Colour	(30/36	bit),	

x.v.Colour,	24Hz	Refresh	Rate	และระบบ	Auto	

Lip-Sync	 compensation	 วงจรประมวลผล

สญัญาณภาพวดิโีอใน	YAMAHA	RX-V667	ยงั

พรอ้มดว้ยวงจรทำ	deinterlacing	อนัแมน่ยำที่

สนับสนุน	 Motion	 adaptive	 และ	 edge	

adaptive	 deinterlacing	 รวมถึง	 Multi-

cadence	 (incl.	3-2	pull-down)	detection	

สญัญาณภาพวดิโีอทีเ่ชือ่มตอ่ผา่น	RX-V667	จงึให้

ภาพออกมาคมชดัสดใสมรีายละเอยีดแมว้า่แหลง่

สญัญาณตน้ทางจะไมใ่ชส่ญัญาณ	HD	รายละเอยีด

สงูกต็าม	

 

Advanced and  
User Friendly Features  
เพือ่เปน็การรองรบัเทคโนโลยสีมยัใหม	่YAMAHA	

RX-V667	มรีะบบ	On	Screen	Display	แบบ	GUI	

แบบใหมท่ีท่ำงานไดร้วดเรว็ฉบัไวสามารถแสดงภาพ	

contents	ตา่ง 	ๆ ของสญัญาณ	HD	หรอื	3D	ได้

อยา่งสมบรูณแ์บบ	มปีุม่ฟงักช์นัพเิศษ	SCENE	ที่

อำนวยความสะดวกในการใชง้านเลอืกไดร้ะหวา่ง	

BD/DVD,	TV,	CD	และ	Radio		

	 YAMAHA	RX-V667	ยงัมฟีงักช์นัพเิศษ	HDMI	

CEC	ทีช่ว่ยใหอ้ปุกรณท์กุชิน้ทีต่อ่เชือ่มกนัทางชอ่ง	

HDMI	สามารถใชร้โีมตรว่มกนัเพยีงตวัเดยีวไดโ้ดย

อตัโนมตั	ิตดิตัง้ระบบไดอ้ยา่งงา่ยดายเทยีบเคยีงมอื

อาชพีดว้ยฟงักช์นั	YPAO	ปรบัตัง้คา่ใหล้ำโพงแตล่ะ

ตวัใหเ้หมาะสมทีส่ดุโดยอตัโนมตัดิว้ยไมโครโฟน

พเิศษทีม่าพรอ้มกบัตวัเครือ่ง		

	 	

YAMAHA’s RX-V67 Family 
นอกจากรุน่ไฮไลตอ์ยา่ง	RX-V667	แลว้	YAMAHA	

ยงัมเีอวรีซีฟีเวอรใ์นอนกุรม	RX-V67	รุน่อืน่ 	ๆทีน่า่

สนใจไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่กนั	 เริม่ตัง้แต	่RX-V367	

เอวรีซีฟีเวอรร์ุน่	 entry	 level	ทีเ่พยีบพรอ้มดว้ย

คณุสมบตัลิำ้สมยั	อาทเิชน่	ภาคขยายเสยีงกำลงัขบั	

100	วตัต	์ (สงูสดุ	135	วตัต)์	รองรบัระบบเสยีงรอบ

ทศิทางถงึ	5	แชนเนล	ขัว้ตอ่	HDMI	repeater	 (4	

อนิพตุ/	 1	 เอาตพ์ตุ)	 ซึง่สนบัสนนุระบบภาพราย

RX-V367 RX-V467 
RX-V767 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ: ฝา่ยเครือ่งเสยีง บรษิทั สยามดนตรยีามาฮา่ จำกดั โทรศพัท.์ 0-2215-2626-39 

บรษิทั สยามดนตรยีามาฮา่ จำกดั 891/1 อาคารสยามกลการ ชัน้ 4, 6, 15 และ 16 ถ.พระราม 1 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท.์ 0-2215-2626-39 โทรสาร.0-2216-2083 www.yamaha.co.th 

โชวร์มู : YPAC ชัน้ 3 อาคารฟอรจ์นูทาวน ์(ตดิทางเขา้ IT MALL) ถ.รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10320 โทรศพัท ์02-642-1286-7  โทรสาร 02-2485632 

ละเอยีดสงู	 1080p	มฟีงักช์นั	 YPAO	พรอ้มดว้ย

ไมโครโฟนพเิศษทีม่าพรอ้มกบัตวัเครือ่งชว่ยอำนวย

ความสะดวกในขัน้ตอนการปรบัตัง้ระบบ	ครบเครือ่ง

ดว้ยฟงักช์นั	SCENE	และ	CINEMA	DSP	รุน่ใหมท่ี่

ผา่นการอพัเกรดเพิม่คณุภาพใหด้ยีิง่ขึน้ไปกวา่เดมิ	

	 ขยบัขึน้มาอกีรุน่กบั	RX-V467	กบัภาคขยาย

เสยีงทีม่กีำลงัขบัมากขึน้เปน็	105	วตัต	์(สงูสดุ	140	

วตัต)์	 รองรบัระบบเสยีงรอบทศิทางถงึ	5	แชนเนล	

ออกแบบใหเ้ปน็	3D-Ready	AV	Receiver	ทีม่า

พรอ้มกบัขัว้ตอ่	HDMI	 (4	อนิพตุ/	1	 เอาตพ์ตุ)	ที่

สนับสนุนระบบภาพ	 3D	 (available	 via	

firmware	 update)	 และ	 Audio	 Return	

Channel	 ครบเครือ่งดว้ยความสามารถในการ

ถอดรหสัสญัญาณเสยีงรายละเอยีดสงู	HD	Audio	

พร้อมด้วยฟังก์ชัน	 CINEMA	DSP,	 YPAO	 และ	

SCENE	 ใหม่ล่าสุดและเป็นผลงานที่วิศวกรของ	

YAMAHA	ภมูใิจนำเสนอ	

	 สำหรบัรุน่ใหญส่ดุในอนกุรม	RX-V67	อยา่ง	

RX-V767	 เปน็การพฒันาตอ่ยอดคณุภาพความ

ยอดเยีย่มของรุน่	RX-V667	ใหเ้หนอืชัน้ไปอกีระดบั

ดว้ยภาคขยายเสยีงในตวักำลงัขบั	95	วตัต	์ (สงูสดุ	

135	วตัต)์	มากถงึ	7	แชนเนล	มขีัว้ตอ่	HDMI	1.4a	

(6	อนิพตุ/	2	เอาตพ์ตุ)	ทีส่นบัสนนุระบบภาพแบบ	3	

มติ	ิรวมถงึ	Audio	Return	Channel	และวงจรอพั

สเกล	1080p	ซึง่สามารถทำการ	deinterlacing	ได้

อย่างแม่นยำ	 วงจรถอดรหัสสัญญาณเสียงราย

ละเอยีดสงู	HD	Audio	ถา่ยทอดทกุรายละเอยีด

เสยีงโดยปราศจากการตกหลน่	จำลองบรรยากาศ

เสยีงอนัสมจรงิดว้ยฟงักช์นั	CINEMA	DSP	3D	และ	

SCENE	ทัง้หมดนีค้อืความลงตวัทีค่ณุสามารถสมัผสั

ไดจ้รงิโดยไมต่อ้งพึง่พาจนิตนาการมากมายอยา่งที่

เคย	


