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Musical Fidelity Nu-Vista 600 

Młodszy brat hi-endowego wzmacniacza Nu-Vista 800

RAFKO  Dystrybucja,  wyłączny  przedstawiciel  Musical  Fidelity  na  Polskę  wprowadza  do

sprzedaży  nowy  element  systemu  Nu-Vista  –  wzmacniacz  Nu-Vista  600,  drugi  w  kolejności

wzmacniacz po topowym Nu-Vista 800. 



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. 

Nuwistory były ostatnim etapem technologii lampowej, pozbawionym większości wad klasycznych

lamp  elektronowych.  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.  Oryginalne  nuwistory  nie  są  już  produkowane,  dlatego

wzmacniacz oparty na nich jest prawdziwym białym krukiem. 



NuVista 600 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.

Koncepcja  Nu-Visty  600  łączy  w  sobie  to  co  najlepsze  w  lampowej  tradycji  z  najbardziej

nowoczesnymi  rozwiązaniami.  W jednej  obudowie  umieszczono  przedwzmacniacz  z  czterema

triodami nuwistorowymi JAN 7586 - po dwie na kanał - jako bufor lampowy oraz tranzystorową

końcówkę  mocy  w  konstrukcji  dual  mono  opartą  na  montażu  powierzchniowym  oraz  pięciu

bipolarnych tranzystorach bipolarnych na kanał.



Efektem jest połączenie dużej, zupełnie niespotykanej dla wzmacniaczy lampowych wydajności, co

daje pewność w kontroli i prowadzeniu basu, a także szybkość dźwięku z klasyką najlepszych lamp

objawiającą się szeroką i głęboką sceną dźwiękową oraz pięknym, gładkim dźwiękiem z lekką nutą

ocieplenia, ale bez zbędnych podkolorowań.



Dowodem na to są genialne parametry wzmacniacza: THD na poziomie 0.002% przy 1kHz, 0.003%

przy 10kHz oraz 0.004% przy 20kHz. I to zarówno przy 8 jak i 4 ohmach!

Cena: Musical Fidelity Nu-Vista 600 - 35995zł

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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Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Lemański

e-mail: marketing@rafko.com

tel. (85) 747 97 58

tel. kom. 607 266 622

W kwestiach technicznych produktów Musical Fidelity:

Rafał Koc

e-mail: rafko@rafko.com

tel. (85) 747 97 51


