VSX-LX504 9.2ch Network AV
Receiver, Black
243974

SRP 1 499,00 €
9.2-kanaals receiver met 9x215 watt, 6 HDMI-ingangen
(4K), IMAX Enhanced, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby
Atmos Height Virtualizer; werkt met Sonos, Zone 2/3,
AirPlay 2, Bluetooth en geïntegreerde Chromecast

Kleur

PRODUCT DETAILS
De VSX-LX504 creëert de soundscape van IMAX® Enhanced en Dolby Atmos®/DTS:X, ideaal gekalibreerd met
Advanced MCACC, en biedt geluidseffecten vergelijkbaar met Dolby Atmos Height Virtualizer, zonder hoogte- of
surround-luidsprekers. Geniet van een beeldweergave van de volgende generatie videostandaarden met
ondersteuning voor HDCP 2.2, of stream muziek door het hele huis met het SONOS-systeem, FlareConnect™,
geïntegreerde Chromecast, DTS Play-Fi® en Apple AirPlay 2. Andere kenmerken zijn onder andere Powered Zone
2/Zone 3 Audio, tot 11,2 MHz DSD-directe weergave en 2 HDMI-uitgangen.
IMAX ENHANCED
De VSX-LX504 is IMAX Enhanced, gecertificeerd voor het krachtige geluid zoals de filmmaker het heeft bedoeld, en
biedt een meeslepende ervaring in je thuisbioscoop.
DTS:X/DTS NEURAL:X UPMIXING
DTS:X is de volgende-generatie audiocodec van DTS en maakt gebruik van objectgebaseerd geluid om nieuwe,
meeslepende en interactieve audio-ervaringen mogelijk te maken. Door een externe versterker toe te voegen, kan de
9.2-kanaals AV-ontvanger worden uitgebreid om 11 kanalen te decoderen voor het aansturen van een 7.2.4-kanaals
surround-systeem. Ervaar een meeslepende soundscape met ongelooflijk rijke en levensechte geluiden. Andere
audiocodecs zoals PCM en DSD kunnen via upmixing worden opgewaardeerd met DTS Neural:X, zodat je kunt
genieten van 3D-surround-geluid.
DOLBY ATMOS HEIGHT VIRTUALIZATION
Bij het afspelen van een Dolby-formaat zorgt het inschakelen van de Dolby Atmos Height Virtualizer voor een meer
meeslepende luisterervaring, waarbij een virtueel surround- en hoogte-effect wordt gecreëerd met traditionele
luidsprekerlayouts, zonder gebruik te maken van extra surround- of hoogteluidsprekers.
APPLE AIRPLAY 2
Met Apple AirPlay 2 kun je muziek of podcasts moeiteloos streamen naar luidsprekers overal in je huis, vanaf elk
Apple-apparaat of door het aan Siri te vragen. En alles blijft perfect synchroon.
DOLBY ATMOS/DOLBY SURROUND UPMIXING
Door toevoeging van een externe versterker, kan de 9.2-kanaals AV-receiver worden uitgebreid om 11
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kanalen te decoderen om de 7.2.4 kanaalsconfiguratie van het nieuwste bioscoopgeluidsplatform Dolby Atmos® aan
te sturen. U kunt objectgeöriënteerd geluid reproduceren in vloeiende, gebogen bewegingen, of de realistische
driedimensionale beweging boven de hoofden met de bovenste luidsprekers. Andere audiocodecs inclusief DTSformaten kunnen nu via upmixing worden opgewaardeerd met Dolby Surround om te genieten van 3D-surroundgeluid.
KLAAR VOOR DE VIDEOSTANDAARDEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE
De VSX-LX504 ondersteunt pass-through voor HDR10-, HLG (Hybrid Log-Gamma) en Dolby Vision-signalen. Door
een compatibel bronapparaat aan te sluiten, kun je op een compatibel beeldscherm van deze nieuwe
videostandaarden genieten. Bovendien bieden alle HDMI-aansluitingen ondersteuning voor 4K (60p/4:4:4/24-bit), Wide
Color Gamut (BT.2020) en HDCP 2.2: je kunt dus probleemloos upgraden naar nieuwe apparaten en je kunt ook
genieten van hoogwaardige content zoals 4K-video's met digitale kopieerbeveiliging.
GEAVANCEERDE MCACC MET AUTO PHASE CONTROL PLUS
Advanced MCACC past het geluid aan de luisterruimte en de luidsprekers aan en zorgt voor een helderder geluid door
staande golven tussen de muren of het plafond en de vloer te onderdrukken. Metingen van maximaal negen posities
kunnen worden opgeslagen voor een breed luistergebied. Auto Phase Control Plus maakt een real-time analyse van
het faseverschil en compenseert automatisch het gat tussen de LFE- en hoofdsignalen, wat zorgt voor een krachtige
bas en een heldere weergave van de hoge frequenties.
WERKT MET SONOS
Door de VSX-LX504 aan te sluiten op Sonos Connect, kun je elke muziek- of audiobron op je Sonos-app afspelen. Je
kunt de VSX-LX504 met andere Sonos-apparaten in het netwerk groeperen of het toestel apart gebruiken. De AVreceiver wordt automatisch ingeschakeld en wisselt van ingang, zodra je muziek op je Sonos-app afspeelt.
POWERED ZONE 2/ZONE 3
Met deze krachtige functie kan de VSX-LX504 luidsprekers in een andere kamer rechtstreeks aansturen, zonder dat
daarvoor een aparte versterker nodig is. Bovendien kun je met de eigen DAC voor Zone 2 alle digitale audiobronnen
beluisteren.
ZONE B-UITGANGEN VOOR DRAADLOZE KOPTELEFOONS
De VSX-LX504 is uitgerust met een Zone B audio-uitgang. De Zone 2 Pre-uitgang kan ook worden gebruikt als Zone B
lijnuitgang om het geluid van Zone A (Main Zone) uit te breiden naar een andere locatie of naar een draadloze
koptelefoon via een zender.
CHROMECAST GEÏNTEGREERD
De VSX-LX504 wordt geleverd met geïntegreerde Chromecast, zodat je met je mobiele apparaat je favoriete muziek,
radio of podcasts naar je luidsprekers kunt streamen. Je kunt de audio van overal in het huis regelen met behulp van
Chromecast-enabled apps op je persoonlijke apparaat: iPhone, iPad, Android-telefoon en tablet, Mac- en Windowslaptop en Chromebook™. De VSX-LX504 werkt ook met Google Assistent, zodat je deze kunt opdragen het volume
hoger te zetten, nummers over te slaan of de muziek te stoppen met je Google Assistent-apparaat, zoals Google
Home

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573211154733

Fabrieksnummer:

VSX-LX504(B)MMP

Productgewicht:

14.4 kilograms

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

14.4

Pakmaat Hoogte:

31

Pakmaat Breedte:

54.1

Pakjesmaat Lengte:

48.7
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