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Musical Fidelity MX-VYNL – w pełni zbalansowany i regulowany

RAFKO  Dystrybucja,  wyłączny  przedstawiciel  Musical  Fidelity  na  Polskę  wprowadza  do

sprzedaży nowy element systemu MX – w pełni zbalansowany przedwzmacniacz gramofonowy

MM/MC, który wyróżnia się kombinacją niespotykanych funkcji. 

Musical Fidelity MX-VYNL to w pełni zbalansowany, niezwykle uniwersalny przedwzmacniacz

gramofonowy  z  półki  pretendującej  do  wejściowego  hi-endu.  Aby  nie  być  w  tej  kwestii

gołosłownym, producent zastosował w MX-VYNL architekturę obwodów używaną dotychczas w

serii  Nu-Vista!  Urządzenie  jest  przystosowane  do  współpracy  z  praktycznie  każdą  wkładką

gramofonową typu MM i MC. Obok tradycyjnych złącz RCA Musical Fidelity wyposażył nowy



produkt w swoją specjalność - w pełni zbalansowane złącza XLR.

MX-VYNL jest owocem wieloletniego doświadczenia brytyjskiej firmy, której założyciel i prezes,

Anthony Michaelson, nie kryje swojej pasji do analogowego brzmienia. Przedwzmacniacz oferuje

najszersze  w  swojej  cenie  możliwości  współpracy  z  wkładkami  gramofonowymi.  Duży

potencjometr umieszczony po prawej stronie służy do wyboru wielkości impedancji w przypadku

wkładek MC oraz impedancji  dla wkładek MM. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych

urządzeń MX-VYNL pozwala na wygodną regulację  tych ustawień – nawet  podczas  odsłuchu!

Dzięki temu można niemal dowolnie eksperymentować w poszukiwaniu optymalnego brzmienia

swojego zestawu.

Urządzenie  korzysta  również  z  regulacji  RIAA,  która  pozwala  na  osiągnięcie  wyjątkowo

precyzyjnych  wyników  przenoszenia  nawet  do  80kHz.  Tak  wysoki  poziom  może  brzmieć

nierealnie,  ale  szerokie  spektrum  korekcji  umożliwia  jednocześnie  jak  najlepsze  dostrojenie

częstotliwości powyżej 20kHz.  Wyjątkowo niski poziom szumów, rewelacyjna separacja kanałów

oraz bardzo duża tolerancja napięciowa sprawiają, że jest to świetny partner dla nawet najbardziej



wymagających wkładek, zdolny swoim brzmieniem usatysfakcjonować najbardziej wymagających

koneserów analogowego brzmienia.

Ceny:

Musical Fidelity MX-VYNL – 3995zł 

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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