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Musical Fidelity Encore 225

Multiformatowy wzmacniacz stereo klasy hi-end

RAFKO  Dystrybucja,  wyłączny  przedstawiciel  Musical  Fidelity  na  Polskę  wprowadza  do

sprzedaży nową serię produktów M6s Encore, która zaczyna się od topowego urządzenia Encore

225. 



Encore 225 to kompletne rozwiązanie w zakresie elektroniki audio do hi-endowego systemu stereo.

Łączy w sobie:

 odtwarzacz strumieniowy Tidal i Spotify wraz z radiem internetowym

 serwer NAS UPnP z odtwarzaczem plików: FLAC, WAV, MP3 i innych

 interfejs z obsługą za pomocą ekranu 800x320px lub aplikacji iOS / Androida

 wzmacniacz stereo z końcówkami mocy znanymi ze wzmacniacza M6si

 odtwarzacz CD z możliwością ripowania do plików za pomocą interfejsu bit-perect

 wysokiej klasy przedwzmacniacz z regulacją głośności

 przetwornik DAC Burr-Brown PCM1795 z kompletem wejść i wyjść cyfrowych

 wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy oparty o podzespoły serii MX



Encore  to  urządzenie,  które  odpowiada  na  potrzeby  audiofila  XXI  wieku.  Multiformatowy

odtwarzacz  i  wzmacniacz  stereo  oraz  słuchawkowy  wspiera  wszystkie  nowoczesne  cyfrowe

formaty dźwięku i oferuje podłączenie praktycznie dowolnego sprzętu. Co najistotniejsze nie są to

tylko  papierowe  umiejętności  –  każdy  podzespół  urządzenia  został  starannie  wybrany  i

przetestowany we wcześniejszych konstrukcjach producenta. 

Końcówki  mocy  i  przedwzmacniacz  –  ze  wzmacniaczy  M6s.  Odtwarzacz  CD  –  z  serii  M6s.

Przetwornik DAC i wzmacniacz słuchawkowy – z serii MX. Aplikacje i interfejs czerpią z kolei

doświadczenia z serii M1, w której to pojawił się jeden z najlepiej sprzedających się odtwarzaczy

strumieniowych M1 Click. 



Całością  zarządza  zintegrowany  komputer  osobisty  wyposażony  w  dwurdzeniowy  64  bitowy

procesor Intel  oraz 2GB pamięci  RAM. System operacyjny oparty o Linuxa pozwala na ciągłe

aktualizowanie wzbogacanie funkcjonalności systemu operacyjnego. 

Kolejną wyjątkową cechą Encore jest bogactwo interfejsów obsługi: od klasycznego pilota przez

aplikacje  do  smartfonów/tabletów  Android  /  iOS  aż  do  kolorowego  wyświetlacza  w  wysokiej

rozdzielczości na czole obudowy. 

Ceny:

Musical Fidelity  M6s Encore – 25.595 pln

Brzmienie Musical Fidelity:

Dźwięk  Musical  Fidelity  charakteryzuje  się  niezwykłym zróżnicowanie  barw z  firmową nutką

ciepła, a do tego super wysoką rozdzielczością, klarownością i dynamiką dźwięku. Wzmacniacze i

odtwarzacze  MF  potrafią  wygenerować  niemal  holograficzną  scenę  dźwiękową  co  zapewnia

niezapomniane przeżycia podczas odtwarzania pełnoskalowych koncertów orkiestrowych.



O marce Musical Fidelity:

Brytyjski  producent  elektroniki  klasy middle  i  hi-end założony w 1982 roku przez  Antony'ego

Michaelsona,  klarnecisty  i  konstruktora  wzmacniaczy,  który do  dziś  pozostaje  prezesem firmy.

Musical Fidelity zasłynął jako jeden z pierwszych producentów, który projektował wygląd swoich

produktów w stylu industrialnym, gdzie rządzi prostota, neutralność i minimalizm w detalu. Łącząc

to  z  najwyższej  klasy  wykonaniem,  a  przede  wszystkim  niepowtarzalnie  ciepłym  brzmieniem

Musical Fidelity zyskał bardzo wyraźny firmowy charakter. 

Jakość marki Musical Fidelity:

Każdy produkt Musical Fidelity przechodzi kilkuetapową kontrolę jakości w londyńskim biurze w

dzielnicy Wembley, gdzie znajduje się także biuro projektowe, oraz serwis sprzętu. Kontrola jakości

obejmuje zarówno sprawdzenie precyzji wykonania obudów oraz ich montaż, jak i szczegółowe

pomiary  każdego  wyprodukowanego  urządzenia  pod  kątem  zgodności  z  deklarowanymi

specyfikacjami.  Efekt drobiazgowej kontroli  produkcji oraz doboru podzespołów do urządzenia,

które fabrycznie potrafią dysponować mocą nawet o 20% większą od deklarowanej na papierze! 

Idea  ciągłego  doskonalenia  urządzeń  sprawia,  że  Musical  Fidelity  jako jeden  z  nielicznych  na

świecie  producentów  oferuje  fabryczne  poprawianie  osiągów  swoich  urządzeń  pod  kątem

indywidualnych potrzeb swoich klientów. 

http://www.rafko.com/

http://musicalfidelity.rafko.pl/   
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