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Musical Fidelity LX-LPS – nowa seria, nowy przedwzmacniacz gramofonowy

RAFKO  Dystrybucja,  wyłączny  przedstawiciel  Musical  Fidelity  na  Polskę  wprowadza  do

sprzedaży nową serię LX pozycjonowaną między niezwykle popularną serią V90, której modele

sprzedały się dotychczas w ilości kilkuset tysięcy sztuk na całym świecie, a nową serią „małego hi-

endu” o nazwie MX.



LX-LPS to jedyny w swoim rodzaju przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC, który umożliwia

podłączenie  dwóch gramofonów.  O najwyższą  jakość  połączenia  dbają  dwa  oddzielnie  wejścia

2xRCA, każde z dedykowaną regulacją impedancji za pomocą wtyków z wymiennymi opornikami.

Dzięki  zastosowaniu  obwodów  z  topowego,  dwukrotnie  droższego  modelu  MX-VYNL jakość

przetwarzania sygnału przez LX-LPS bije rekordy w swojej kategorii cenowej - stosunek sygnał

szum oraz zniekształcenia THD są tak niskie, że praca obwodów elektrycznych przedwzmacniacza

LPS jest właściwie niesłyszalna dla ludzkiego ucha. Korekcja sygnału RIAA reguluje sygnał aż do

80.000Hz,  dlatego  nawet  przy  najwyższych  tonach  dźwięk  pozbawiony  jest  dzwonienia  lub

trzeszczenia. 



Efekt  to  znakomicie  czysty,  neutralny  i  precyzyjny  dźwięk  bez  zbędnego  koloryzowania  i

przekłamań. Idealny do dalszego kształtowania brzmienia systemu. 

Ceny:

Musical Fidelity LX-LPS - 2199zł

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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