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Musical Fidelity M3s: stara nazwa, zupełnie nowa seria

RAFKO  Dystrybucja,  wyłączny  przedstawiciel  Musical  Fidelity  na  Polskę  wprowadza  do

sprzedaży serię urządzeń stereo o oznaczeniu M3s – dotychczas nieobecną w naszym kraju, która

jest następcą cenionej serii M3. W stosunku do starej  serii producent zdecydował się zachować

obudowę oraz częściowo starą nazwę, dopisując do niej oznaczenie „s”. 

W ramach nowej serii M3s powstały dwa urządzenia:

 wzmacniacz M3si, który daje posmak prawdziwej hi-endowej konstrukcji dual mono

 odtwarzacz  CD  M3scd  z  przetwornikiem  DAC,  który  potrafi  przyjąć  i  przetworzyć

praktycznie dowolny sygnał cyfrowy:  z telewizora, dekodera, komputera i innych. 

Jak przystało na poważnego producenta hi-fi Musical Fidelity wprowadzając nowy wzmacniacz w

serii  M3 ograniczył  zmiany zewnętrzne  skupiając  uwagę inżynierów oraz  środki  finansowe na

wprowadzeniu jak największej ilości zmian w budowie urządzeniach. 



Musical Fidelity M3si

W stosunku do poprzednika  producent  zastosował  po  raz  pierwszy swoją  autorską  technologię

montażu SMD opracowaną pod kątem maksymalizacji jakości dźwięku, która pozwala na skrócenie

wybranych fragmentów ścieżki  sygnałowej,  oraz miniaturyzację  mniej  istotnych elementów, tak

aby możliwe było zainstalowanie jak największych kondensatorów oraz oddzielnie prowadzonych

ścieżek zasilania dla każdego kanału, co jest absolutną nowością w stosunku do poprzednika. 

Podobnie jak bardzo dobry wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy oraz wejście USB 24/96

dla PC-Audio. Dotychczas, tego typu rozwiązanie było dostępne wyłącznie w topowych modelach

Musical Fidelity.

Nowy M3si  już  w  swojej  specyfikacji  budzi  bardzo  duży respekt  -  podniesiona  o  11% moc,

dwukrotnie  lepszy  stosunek  sygnału  do  szumu,  lepsza  dynamika  i  zdolność  do  kontrolowania

przetworników w kolumnach.



Przedwzmacniacz w M3si posiada oddzielną sekcję zasilania i pracuje w klasie A, za regulację

głośności odpowiada scalona drabinka rezystorowa Burr-Brown.

Producent  przyłożył  zdecydowanie  większą  wagę  do  zaizolowania  każdego  obwodu,  co

uniemożliwia  jakiekolwiek  interakcje  między  poszczególnymi  sekcjami  wzmacniacza,  tak  aby

słowo "zintegrowany" odnosiło się wyłącznie do kompaktowej konstrukcji wzmacniacza.

Różnice w stosunku do poprzedniego modelu:

- nowa płyta PCB z całkowicie nową technologią montażu SMD znaną z topowego wzmacniacza

Titan za 50.000 złotych

- dwie niezależne sekcje zasilania (układ dual mono, zamiast single mono w M3i)

- przebudowany przedwzmacniacz z lepiej zaizolowanymi obwodami i niezależnym zasilaniem

- wejście gramofonowe oparte o wysokiej klasy przedwzmacniacz MM/MC

- wejście USB DAC dla PC-Audio dla plików 24/96

- moc większa o 11%, dwukrotnie lepszy współczynnik sygnału do szumu

Jedynym elementem, jaki pozostał bez zmian jest obudowa. 



Musical Fidelity M3scd

M3scd to zupełnie nowy odtwarzacz CD, który pozostawia daleko w tyle stary model - zarówno

pod względem jakości dźwięku jak i funkcjonalności.

Poczynając od nowego mechanizmu ładowania płyty od znanego audiofilskiego dostawcy Stream

Unlimited.  Autorski wewnętrzny system DAC Burr-Brown PCM1796 24/192 w układzie Delta-

Sigma (8 krotny oversampling, upsampling do 24 bitów, tryb dual differential) z kompletem wejść i

wyjść cyfrowych, w tym USB 24/96, pozwala uczynić z odtwarzacza CD mózg domowego centrum

rozrywki. Dźwięk z telewizora, dekodera, komputera czy też konsoli zagra dobrze jak nigdy dotąd.

M3scd legitymuje się rewelacyjnymi parametrami: stosunek sygnał szum 117dB dla perfekcyjnego

wyławiania detali i gigantycznej dynamiki dźwięku, THD mniej niż 0.003% dla wyrazistych, nigdy

ostrych  wysokich  tonów,  separacja  kanałów  na  poziomie  105dB  dla  znakomitej  stereofonii  i



przestrzenności  dźwięku.  Jednym z  elementów odpowiadającym za  tak  dobrą  specyfikację  jest

unikalny  układ  zasilania  z  filtrami  ferrytowymi  oraz  pięciami  odseparowanymi  jednostkami

zasilającymi.

Różnice w stosunku do poprzednika:

- nowy napęd szufladowy w stosunku do szczelinowego,

- komplet wejść cyfrowych: optyczne, koaksjalne, USB,

- komplet połączeń triggerowych,

- przebudowana sekcja analogowa

Ceny urządzeń:

Musical Fidelity M3si – 6495zł

Musical Fidelity M3scd – 6495zł

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.



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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