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We worden online reporters 
voor Yamaha

Liefhebbers van muziek en streamen krijgen in ons nieuwe 
trnd-project met Yamaha iets moois te horen: we maken 
kennis met twee verschillende netwerkspeakers!

Op de YAS-306 soundbar en de netwerkspeaker WX-010 van 
Yamaha kun je met de MusicCast-app vanaf je smartphone of 
tablet je lievelingsnummers afspelen, en meerdere apparaten 
beheren én met elkaar verbinden.

In een team van 50 trnd-partners gaan we:

  De Yamaha YAS-306-soundbar en de WX-010-netwerkspeaker 

uitproberen, samen met de MusicCast-app.

  Onze mening doorgeven via het start- en het eindonderzoek.

  Online reviews schrijven. We worden echte online reporters 

en delen onze ervaringen op verschillende review-websites, 

zodat anderen hiervan kunnen leren!

Met de MusicCast-app 
kun je meerdere 

speakers koppelen.

Om ervoor te zorgen dat je een goede online review kunt schrijven, ontvang je gratis 
een startpakket met daarin:

Jouw startpakket

Beslis na afl oop van het project of je:

A) de apparaten terugstuurt
Aan het einde van het project kan je zowel de Yamaha YAS-306 MusicCast 7.1-soundbar 

als de MusicCast WX-010-speaker kosteloos terugsturen naar de logistieke partij van 

trnd. Dit kun je doen tot uiterlijk 13.12.2017 met het bijgevoegde retouretiket uit het 

startpakket. Om ervoor te zorgen dat je niks hoeft te betalen, adviseren we je om de 

verpakking en de doos van het startpakket te bewaren voor het terugzenden. Plaats bij 

het terugsturen de producten in de originele verpakking en daarna deze verpakkingen 

in de doos van het startpakket. Plak het retouretiket bovenop het originele etiket heen. 

Bewaar na het terugzenden ook de verzendbevestiging en/of het ontvangstbewijs. 

Upload tenslotte een foto van het verzendnummer van het pakket in mijntrnd.

B) de apparaten houdt
Als je één of beide apparaten wilt houden, dan kun je deze aanschaffen tegen een 

gunstige prijs. De WX-010 kun je aanschaffen voor 119 euro (exclusief BTW) en de 

YAS-306 voor 220 euro (exclusief BTW). Na het project houd je het apparaat gewoon. 

Als je het uiterlijk 13.12.2017 niet hebt teruggestuurd, geven we je naam en adres 

door aan Yamaha en krijg je automatisch een rekening (met volledige garantie van 

24 maanden) toegestuurd.

Voor jou:

1x dit projectboek, vol informatie over de Yamaha producten

1 x Yamaha YAS-306 MusicCast 7.1-soundbar (afhankelijk 

van de beschikbaarheid in zwart of zilver)

1 x Yamaha MusicCast WX-010 (afhankelijk 

van de beschikbaarheid in zwart of wit)
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Alleen of samen met de YAS-306: met de Yamaha-
netwerkluidspreker MusicCast WX-010 kun je je lievelingsmuziek 
in hoge audiokwaliteit op iedere plek beluisteren.

  Via wifi, Bluetooth of AirPlay kun je de luidspreker verbinden 

met je smartphone of tablet.

  Muziek kun je direct met het apparaat of vanaf andere 

bronnen afspelen: vanaf internetradio en verschillende apps 

of streamingsdiensten zoals Spotify, Deezer en Tidal.

  De netwerkspeaker kan muziek in hoogstaande 

audiokwaliteit afspelen. 

  In de ecomodus heeft de Yamaha MusicCast WX-010 een 

stand-by stroomverbruik van minder dan 0,2 Watt.

De WX-010 netwerkspeaker

 De Yamaha MusicCast YAS-306 is uitgerust met geïntegreerde 
subwoofers en genereert virtuele 7.1 digitale surround-sound 
uit iedere bron – en dat uit slechts één component.

  De YAS-306 heeft extra ontwikkelde luidsprekers voor 

een sterke performance: de twee subwoofers en een 

bassreflexpoort – een kleine opening in de behuizing – 

zorgen voor krachtige bastonen. Twee middelgrote diepe-

tonen-luidsprekers en hoge-tonen-luidsprekers vullen deze 

tonen aan en zorgen zo voor een evenwichtig geluidsbeeld. 

Het totale vermogen is 120 Watt.

  De soundbar ondersteunt vijf verschillende surround-

sound modi: voor films, sport, muziek, videogames en 

tv-programma‘s.

  Dankzij de Compressed Music Enhancer (een techniek waarmee 

het geluid wordt verbeterd) worden digitaal gecomprimeerde 

muziekformaten in de allerbeste audiokwaliteit afgespeeld: 

exclusieve algoritmes creëren hiervoor signalen die bij het 

comprimeren verloren zijn gegaan.

De Yamaha MusicCast 
YAS-306 soundbar

Als het geluid van voren 
komt, klinkt het alsof 
er zeven luidsprekers 

verspreid door de 
ruimte staan.

Dankzij de opening in 
de achterzijde kun je 
de WX-010 gemakkelijk 
ophangen.

Aan de wand, hori-
zontaal of verticaal in 
de kast: hoe je hem ook 
hangt, de YAS-306 past 
het geluid automatisch 
aan aan de omgeving.

Sensortoetsen.
Hiermee kun je de 

WX-010 comfortabel 

bedienen.

Luidspreker.
Een hoge tonen-

luidspreker van 2,5 

cm en een diepe 

tonen-luidspreker 

van 9 cm in het front 

zorgen voor een 

dynamisch geluid.

Passiefmembranen.
Een passiefmembraan 

rechts en links zorgen 

daarnaast voor een 

diepe klank.

12 cm breed

13 cm
 diep

16 cm 
hoog



Het Multiroom-audiosysteem MusicCast van Yamaha komt 

flexibel aan onze wensen tegemoet: alle verbonden apparaten 

kunnen afzonderlijk worden gebruikt en dankzij MusicCast 

kunnen ze ook worden gecombineerd. Het design en materiaal 

zijn daarnaast op elkaar afgestemd – de YAS-306 en de WX-010 

passen daarom niet alleen qua geluid, maar ook qua vormge-

ving goed bij elkaar.

Dankzij wifi, Apple AirPlay of Bluetooth is de verbinding met het 

thuisnetwerk en de eigen tablet of smartphone heel eenvoudig 

– en draadloos.

Geluid in iedere ruimte

Via een smartphone 
of tablet met de 

MusicCast-app bedien 
je heel eenvoudig de 

apparaten.

Je kunt de soundbar en de netwerkspeaker beide bedienen 
met behulp van de MusicCast-app – voor een ruimteoverstij-
gend klankgenot.

Via een wifi -netwerk, bluetooth of Airplay kunnen we muziek 
draadloos afspelen en meerdere luidsprekers, ook in verschil-
lende ruimtes, met elkaar verbinden en bedienen.

Om afzonderlijk of in combinatie te kunnen genieten van de 
soundbar en de WX-010, installeer je eerst de gratis MusicCast-
app en confi gureer je deze app – dat gaat heel eenvoudig:

  Verbind je tablet of smartphone met je wifi en download de 

‘Yamaha MusicCast’-app in de Apple App Store of de Google 

Play Store.

  Open de gratis demo en maak op je gemak kennis met de 

functies van de app.

  Verbind indien mogelijk een van de apparaten via een LAN-

kabel met je netwerk: een kabelverbinding is altijd stabieler 

en zorgt voor een betere sound.

  Als je er klaar voor bent, tik je in het ruimteoverzicht op 

‘Apparaat toevoegen’ en druk je gedurende 5 seconden op de 

‘Connect’-knop op de YAS-306 of de WX-010.

  Voer in de MusicCast-app je WLAN-wachtwoord in, als 

daarom wordt gevraagd.

  Kies een naam voor de ruimte en een passende afbeelding 

voor de YAS-306 of de WX-010.

Klaar! Je kunt nu genieten van het geluid van de YAS-306 bij films 

of video‘s of samen met de WX-010 muziek afspelen. Installeer 

nieuwe updates zo snel mogelijk zodat je alle actuele functies 

kunt gebruiken.

MusicCast installeren en confi gureren

Met de YAS-306 geniet je 
van muziek of surround-
sound, met de WX-010 
van muziek in alle 
ruimtes.



De app als je 
afstandsbediening

Met de MusicCast-app op je smartphone of tablet 
bedien je met één apparaat alle componenten van 
het audiosysteem in je huis.

Ruimteoverzicht
In het ruimteoverzicht zie je alle verbonden apparaten. 

Bovendien kun je hier zien waar welke muziek wordt 

gespeeld. Via het ‘Link’-teken in de linkerbovenhoek kun 

je verschillende ruimtes met elkaar koppelen om daar 

dezelfde muziek af te spelen.

Kies een bron
Voor iedere ruimte kun je ook de muziekbron afzonderlijk 

kiezen: je smartphone of tablet, verschillende streaming-

diensten, Bluetooth, internetradio en nog veel meer.

Stel het geluid in 
Met de klankinstellingen – de equalizer – kun je de klank van het 

geselecteerde apparaat wijzigen: kies hiervoor in het afspeel-

menu het symbool rechtsonder. Vervolgens kun je bijvoorbeeld 

hoge en diepe tonen instellen.

Creëer je individuele look
Om de app aan jou en je huis aan te passen, kun je de achter-

grondafbeeldingen zelf instellen: bijvoorbeeld met foto‘s van de 

corresponderende kamers en luidsprekers.

Jouw taken als online reporter

Probeer uit en maak foto’s

Het is het leukst om je startpakket samen met vrienden, familie of andere geluids- 

en/of muziekliefhebbers uit te pakken. Dan kunnen jullie meteen de Yamaha 

MusicCast-apparaten YAS-306 en WX-010 beter bekijken en een eerste blik op 

de gebruiksaanwijzingen werpen. En dan is het meteen tijd om uit te proberen: 

installeer de gratis MusicCast-app op je smartphone of tablet, verbind hem met de 

YAS-306 en de WX-010 en speel meteen je lievelingsnummer van dit moment af of 

ervaar met de soundbar hoe het geluid van de nieuwste aflevering van je huidige 

lievelingsserie klinkt.

Tijdens het project ontdek je vast en zeker de verschillende functies en 

verbindingsmogelijkheden van de YAS-306 en de WX-010. Je kunt je ervaringen 

het beste delen door er foto’s van te maken. Deel de foto’s op social media met 

#yamaha # trnd, maar ook met alle andere trnd-partners in onze fotogalerij. Dit 

kun je heel gemakkelijk doen als je inlogt op www.trnd.nl, naar je eigen profiel 

gaat, en klikt op ‘Foto’s uploaden’ bij het project.

1

Geef je eerlijke mening

Je helpt het team van Yamaha door je eerlijke mening te geven. Ook ideeën en 

suggesties zijn welkom! Tijdens de actiefase geef je je mening over de Yamaha 

MusicCast YAS-306- en WX-010-apparaten in in totaal twee online onderzoeken. 

  Bij aanvang van het project vul je het startonderzoek in.

  Aan het einde van project vul je het eindonderzoek in.

Zodra de onderzoeken klaarstaan, krijg je een e-mail van ons. Houd je inbox dus 

in de gaten!

2

Alle MusicCast-apparaten hebben in de netwerk stand-by-modus 

een stroomverbruik van minder dan 3 Watt. Bovendien is er 

een timer beschikbaar waarmee apparaten na 20 minuten 

worden uitgeschakeld. MusicCast is daarom energiezuinig en 

milieuvriendelijk.

Wist je dit al?



Op het projectblog vind je altijd actuele informatie en kun je ook op ieder moment 

meepraten: www.trnd.nl/yamaha

Vragen over en suggesties voor het project kun je het beste via e-mail sturen naar: 

duuk@trnd.nl

Geef je ervaringen online door

Als online reporter ontvang je de Yamaha MusicCast YAS-306 en de WX-010, 

zodat je er zelf een mening over kunt vormen. Door het online delen van jouw 

ervaringen en indrukken, help je ook anderen die geïnteresseerd zijn in de 

soundbar of de netwerkspeaker.

Deel daarom online je ervaringen en testresultaten en publiceer hiervoor 3 tot 4 

reviews buiten de trnd-website, bijvoorbeeld:

  In webwinkels, zoals die van Coolblue, Bol.com, Mediamarkt en Kieskeurig.nl

  Op gespecialiseerde fora, zoals www.audiofreaks.nl/

  Op je eigen blog

  Op social media zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube.

Belangrijk: Geef de url’s naar je reviews, foto‘s, video‘s of blogs door via mijntrnd 

onder ‘Bericht verzenden’! Zo kunnen wij zien wie er al reviews voor Yamaha 

hebben geschreven.

3
Bij het uitproberen van de Yamaha MusicCast-luidsprekers in dit project word jij een 
echte expert. Met jouw kennis kun je iedereen helpen die op zoek is naar informatie 
en ervaringen van andere mensen. Publiceer je ervaringen daarom in online reviews, 
bijvoorbeeld op blogs, op fora en op social media.

Voor je reviews kun je…

… foto‘s of video‘s maken. Met foto‘s en in video‘s kun je de 
Yamaha MusicCast YAS-306 en de WX-010 en de bijbehorende 
app en hun functies nog beter laten zien.

… de volgende vragen beantwoorden:

Reviews over de apparaten van Yamaha

Deze ideeën 

zijn bedoeld 

als suggesties 

om op te 

nemen in je 

review. Je kunt 

ze gebruiken: 

maar welke 

ervaringen en 

belevenissen je 

uiteindelijk met 

anderen wilt 

delen, weet je 

zelf natuurlijk 

het beste.

Hoe tevreden ben je met de Yamaha MusicCast YAS-306 en de 

WX-010?

Wat vind je van de gebruikte materialen, de afwerking en het 

design van het apparaat?

Hoe beoordeel je de configuratie, installatie en 

bedieningsmogelijkheden?

Wat vind je van de geluidskwaliteit?

Hoe praktisch vind je het verbinden van meerdere 

luidsprekers? 

Hoe goed laat het systeem zich bedienen door de 

MusicCast-app?

1.

3.

2.

4.

5.

6.



Om ervoor te zorgen dat we eerlijk en open met elkaar in 
gesprek kunnen gaan, zijn er voor ieder trnd-project een 
paar spelregels. Als deelnemer ben je verplicht om je aan de 
volgende punten te houden:

Openheid
Bij deelname aan een trnd-project is openheid van het 
allergrootste belang. Wees open en eerlijk tegenover je vrienden, 
collega‘s en familie en in je reviews en beoordelingen en 
vertel dat je deze producten hebt ontvangen voor een trnd-
project. Geef uitsluitend je eigen mening over het product, 
want uiteindelijk ben jij in de loop van het project de expert 
geworden.

Eerlijkheid
Eigenlijk spreekt het voor zich: alleen eerlijke mond-tot-

mondreclame werkt. Iedereen heeft andere ervaringen met het 

product en vormt op basis hiervan zijn of haar mening – en dat 

is de mening die je moet doorgeven. De ervaringen die jij met 

het product hebt, helpen anderen om er zelf een beeld over te 

vormen. Blijf bij je berichten en reviews over het product dus 

altijd bij de waarheid.

Basisprincipes van trnd Twee apparaten, tal van mogelijkheden

In dit trnd-project ontvang je twee Yamaha MusicCast-apparaten om uit te 
proberen: de YAS-306 en de WX-010. Zo kun je zelf kennismaken met de 
MusicCast-netwerktechnologie.

De YAS-306 en de WX-010 zijn uit dezelf-
de materialen vervaardigd – zo zien ze 
er bij elkaar ook nog eens goed uit.

Geluid in twee ruimtes.
Installeer de luidsprekers in verschillende ruimtes, bijvoorbeeld 

in de woonkamer en in de keuken. Met de MusicCast-app kun je 

nu regelen of je dezelfde of verschillende muziek wilt afspelen 

via de luidsprekers. Wijs via de app muziek uit verschillende 

bronnen toe aan de luidsprekers – of gebruik een van de beide 

apparaten als masterbron.

Eenvoudig verbinden.
Verbindingen met andere Bluetooth-luidsprekers of koptele-

foons kun je heel eenvoudig met de MusicCast-app maken: 

in de Bluetooth-verzendinstellingen koppel je het Bluetooth-

ontvangstapparaat eenvoudig met het MusicCast-apparaat, als 

je beide selecteert. Zo kun je bijvoorbeeld het tv-geluid dat door 

de YAS-306 wordt weergegeven, verzenden naar een willekeurige 

Bluetooth-luidspreker en deze daarna meenemen – bijvoorbeeld 

naar de badkamer of op je balkon.



Yamaha MusicCast WX-010.

Compacte netwerkspeaker voor draadloos muziekgenot. 

Speelt muziek af via wifi, Bluetooth en AirPlay.

Bluetooth-zendfunctie: kan muziek rechtstreeks verzenden naar andere Bluetooth-

luidsprekers of -koptelefoons.

Geïntegreerde streaming-diensten: Spotify, Deezer, Tidal, Juke, Napster en Qobuz.

Kan met andere Yamaha MusicCast-apparaten worden verbonden voor een gezamenlijke 

weergave.

Centrale bediening van alle MusicCast-netwerkcomponenten met de gratis MusicCast-app 

voor smartphone en tablet (iOS en Android).

Adviesverkoopprijs* € 179

YAS-306 MusicCast 7.1 Soundbar.

Elegant vormgegeven soundbar voor een volle surround-sound.

Met speciaal ontwikkelde, krachtige luidsprekers.

Speelt het geluid van films, series en muziek af via wifi, Bluetooth of AirPlay. 

Ondersteunt 7-kanaals-surround-sound en vijf verschillende surround-modi. 

Duidelijkere spraakweergave dankzij Clear Voice.

Kan met andere Yamaha MusicCast-apparaten worden verbonden voor een gezamenlijke 

weergave.

Centrale bediening van alle MusicCast-netwerkcomponenten met de gratis MusicCast-app 

voor smartphone en tablet (iOS en Android).

Adviesverkoopprijs* € 399

*De prijzen worden door de winkelier zelf bepaald.*De prijzen worden door de winkelier zelf bepaald.

Cijfers en feiten



www.trnd.nl/yamaha

Aanspreekpartner bij trnd: duuk@trnd.nl
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