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Merlin: multiformatowy system z audiofilskim pazurem

RAFKO  Dystrybucja,  wyłączny  przedstawiciel  Musical  Fidelity  na  Polskę  wprowadza  do

sprzedaży multiformatowy system stereo Merlin  -  najnowszy produkt  tego niezwykle uznanego

brytyjskiego producenta elektroniki klasy hi-fi oraz hi-end. 

Merlin to odpowiedź Musical Fidelity na rosnące możliwości słuchania muzyki:

1. Muzyka na telefonach i tabletach? Merlin odtworzy ją dzięki Bluetooth aptX

2. Muzyka na komputerze? Merlin odtworzy ją dzięki wejściu USB DAC

3. Muzyka na płycie winylowej? Merlin to system z opcjonalnym gramofonem analogowym

4. Muzyka z telewizora lub DVD? Merlin posiada cyfrowe wejście optyczne z wysokiej klasy

parą przetworników Burr-Brown

5. Muzyka na słuchawkach? Merlin posiada znakomity wzmacniacz słuchawkowy z wyjściem

3.5mm

6. Muzyka z dużym basem? Merlin posiada wyjście na subwoofer



Merlin łączy w sobie kilku unikalnych elementów:

 technologię budowania wzmacniaczy przez Musical Fidelity

 audiofilską jakość dźwięku i kompaktowe wymiary połączone ze stylowym designem

 bogatą funkcjonalność: wyjście słuchawkowe, wyjście subwooferowe, wyjście liniowe dla

aktywnych monitorów, wejścia  cyfrowe klasyczne,  wejście  cyfrowe USB dla PC-Audio,

wejście gramofonowe, streaming bezprzewodowy Bluetooth apt-X

 opcjonalny gramofon 



Gdy zajrzymy „pod maskę” tego lifestylowego systemu okaże się, że Merlin to w pełni audiofilski

system hi-fi, który został zbudowany na bazie:

 dwóch 24-bitowych przetworników DAC Burr-Brown 

 dwóch modułów wzmacniaczy klasy audiofilskiej działających w trybie monoblok o mocy

ciągłej 40W RMS na kanał

 wzmacniacza słuchawkowego pożyczonego wprost z modelu V-90 HPA

 cyfrowego wejście asynchroniczne USB dla komputerów

 przetwornika ADC (analogowo-cyfrowego), który pozwala na przegrywanie zawartości płyt

winylowych do plików cyfrowych

 nowego  rozpraszacza  wysokich  tonów,  który  pozwala  kolumnom  na  zawieszenie  w

powietrzu stabilnej sceny dźwiękowej z wyraźnym ogniskowaniem źródeł pozornych

 pojedynczego szerokopasmowego przetwornika BMR dla perfekcyjnej spójności dźwieku i

neutralnego balansu tonalnego



Gramofon Round Table:

 zaprojektowany  tak,  aby  środek  płyty  winylowej  oraz  centralny  punkt  napędu,  wokół

którego pracuje łożysko talerza, był jednocześnie idealnym środkiem samego urządzenia, co

pozwala na perfekcyjne mechaniczne zbalansowanie całości

 niskorezonansowe 9 calowe ramię z magnetycznym antyskatingiem, na stalowych łożyskach

zabudowanych w cyrkonie z gumowym tłumieniem, poziome łożyska kulkowe wykonano w

standardzie ABEC7

 łożyska napędowe wykonane z wysokowęglowej stali narzędziowej

 ekstremalnie bezwładna rama i system zawieszenia 

 bardzo wysokiej jakości ramię używane w kilkukrotnie droższych konstrukcjach

 talerz na płyty winylowe wykonany z MDFu dla wysokiej masy i niskich rezonansów

 cokół i stopy dopełniają stabilności oraz fizycznej izolacji systemu

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 pełno-skalowych koncertów orkiestrowych.

Ceny systemu Merlin:

Musical Fidelity Merlin system stereo 2.0: 4.999zł

Musical Fidelity Round Table gramofon analogowy: 3.795zł

Zestaw Merlin stereo + gramofon Rount Table: 8790zł



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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