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System Musical Fidelity Nu-Vista Black dostępny w Polsce

RAFKO  Dystrybucja,  wyłączny  przedstawiciel  Musical  Fidelity  na  Polskę  wprowadza  do

sprzedaży nową wersję kolorystyczną topowej serii Nu-Vista. Od dziś zarówno wzmacniacz jak i

odtwarzacz CD dostępne są w Polsce w kolorze czarnym. 

Seria  Nu-Vista  to  najwyżej  ceniony owoc pasji  zespołu Musical  Fidelity.  Anthony Michaelson,

założyciel firmy, serdecznie zaprasza każdego do odsłuchu najcenniejszych urządzeń w dorobku

Musical Fidelity. Jest to - w swojej kategorii - prawdziwe dzieło sztuki.



Historia nuwistorów w Musical Fidelity

15 lat temu Musical Fidelity jako pierwsza firma na świecie użyła do produkcji high-endowych

urządzeń audio lamp nuwistorowych - miniaturowych, wyjątkowo trwałych, z obudową wykonaną

z metalu, a nie ze szkła.



Ich zaletami są m.in. niezawodność, niski poziom szumów i niskie mikrofonowanie. W sprzęcie

audio  był  to  złoty  środek  pomiędzy  wzmacniaczem  tranzystorowym,  a  klasyczną  konstrukcją

lampową. Nuwistory nie są już produkowane, dlatego wzmacniacz oparty na nich jest prawdziwym

białym krukiem.

Wzmacniacz Nu-Vista 800

Wzmacniacz  NuVista  800  to  spełnienie  marzeń  założyciela  Musical  Fidelity  -  zintegrowany

wzmacniacz  oparty  na  lampach  nuwistorowych.  W  jego  produkcji  wykorzystano  technologię

Surface  Mount  Design  PCB  oraz  projektowanie  CAD/CAM.  W ten  sposób  wszystkie  ścieżki

sygnałowe są tak krótkie, jak to tylko możliwe.



W  projektowaniu  sekcji  wzmacniacza  wykorzystano  sekcje  zasilającą  przejętą  wprost  z

legendarnego 1000 watowego wzmacniacza Titan, który uważany jest za jedno z najlepszych tego

typu urządzeń wyprodukowanych kiedykolwiek.

Nu-Vista odtwarzacz CD

Nie  ma  lepszego  partnera  dla  legendarnego  wzmacniacza  Musical  Fidelity  Nu-Vista  800,  niż

odtwarzacz Nu-Vista CD. Został on zaprojektowany pod kątem osiągnięcia idealnie dopasowanych

parametrów  sonicznych,  tak  aby  idealnie  współpracować  ze  wzmacniaczem  Nu-Vista  800.

Odtwarzacz charakteryzuje się bezkonkurencyjnymi osiągami technicznymi. 

Jakość budowy i estetyka wykonania imponują precyzją i pieczołowitością.



Najważniejsze  jednak  jest  brzmienie.  Podobnie  jak  Nu-Vista  800,  odtwarzacz  Nu-Vista  CD

charakteryzuje się znakomitym, ciepłym dźwiękiem. Jest całkowicie neutralny i wiernie oddaje to,

co producenci  umieścili  na krążku.  Czyni  to  jednak z subtelną delikatnością  oraz muzykalnym

wyczuciem, które zauważy i doceni każdy wyrafinowany słuchacz. Współpraca Nu-Visty 800 i Nu-

Visty CD to wielka radość dla koneserów dobrego, stereofonicznego dźwięku.

Ceny:

Musical Fidelity Nu-Vista AMP – 53.995zł

Musical Fidelity Nu-Vista CD – 45.555zł 

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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