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Musical Fidelity M6s: 220 watowe full dual mono plus 32 bity w upsamplingu

RAFKO  Dystrybucja,  wyłączny  przedstawiciel  Musical  Fidelity  na  Polskę  wprowadza  do

sprzedaży serię urządzeń stereo o oznaczeniu M6s – dotychczas nieobecną w naszym kraju, która

jest następcą cenionej serii M6. W stosunku do starej  serii producent zdecydował się zachować

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

W ramach nowej serii M6s powstały dwa urządzenia:

 wzmacniacz M6si w konstrukcji full dual mono z trzema niezależnymi transformatorami

zasilającymi (układ dwóch pełnych monobloków oraz niezależnego przedwzmacniacza)

 odtwarzacz  CD  M6scd  z  audiofilskim  32-bitowym  przetwornikiem  DAC  Burr-Brown

PCM1795,  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  M6 ograniczył  zmiany zewnętrzne  skupiając  uwagę inżynierów oraz  środki  finansowe na

wprowadzeniu jak największej ilości zmian w budowie urządzeniach. 



Musical Fidelity M6si

M6si  to  wzmacniacz  o  olbrzymiej  mocy  pół  kilowata,  którą  to  dostarcza  bez  wysiłku  i

jakiegokolwiek  wyczuwalnego  w  dźwięku  napięcia.  Potężny  zapas  mocy  oraz  stabilność

elektryczna wynikająca z konstrukcji full dual mono pozwala mu wysterować praktycznie każde

kolumny.

W stosunku  do  swojego  poprzednika  M6si  stanowi  zupełnie  nową  jakość.  Bezkompromisowe

starania działu projektowego sprawiły, że nowy model jest mocniejszy (o 10%), a przy tym aż o 7

decybeli lepiej separuje sygnał od szumu co jest wynikiem absolutnie rekordowym, kilkukrotnie

lepszym od poprzedniego modelu.

A to oznacza zupełnie nowy poziom dynamiki dźwięku i absolutnie rozdzielcze brzmienie. Kolejne

zalety M6si to lepszy poziom tłumienia oraz wyraźnie niższy poziom zniekształceń THD (z 0.01 na

0.007%), kluczowy dla reprodukcji wysokich tonów.

M6si to wzmacniacz, który jest w 100% konstrukcją dual mono blok zamkniętą w jednej obudowie.

Jego  przewagą  nad  dzielonymi  systemami  jest  perfekcyjne  dopasowanie  A-klasowego

przedwzmacniacza  z  w  pełni  niezależnymi  zasilaniem  wraz  z  potężnymi  końcówkami  mocy

napędzanymi w pełni niezależnymi sekcjami zasilania.



Kolejna nowość to przedwzmacniacz gramofonowy gwarantujący świetny odsłuch winyli.  Także

tutaj producent zaskoczył jakością parametrów oferując stosunek sygnału do szumu na poziomie

84dB,  co  jest  wynikiem znanym dotychczas  z  hi-endowych  urządzeń,  które  sprzedawane  były

oddzielnie.

Kompletnym zaskoczeniem jest fakt, że w przeciwieństwie do praktycznie każdego wzmacniacza

na rynku M6si nie ma tendencji do obniżania separacji kanałów wraz ze wzrostem częstotliwości

dźwięku  -  dźwięk  stereo  w  wykonaniu  M6si  jest  prawdopodobnie  najdoskonalszą  i  najbliższą

ideałowi reprodukcją faktycznie zarejestrowanej w studio sceny dźwiękowej. 

M6si oferuje niepowtarzalną muzykalność i gładkość, multum barw i faktur, świetne różnicujących

każde nagranie wokali oraz instrumentów.

Różnice w stosunku do poprzednika:

-  konstrukcja  full  dual  mono:  obudowa  zawiera  dwa  w  pełni  niezależne  wzmacniacze  oraz

przedwzmacniacz, wszystkie z oddzielnymi dedykowanymi transformatorami

- moc większa o 10% - realnie 20W RMS na kanał

- stosunek sygnał szum lepszy o 7 decybeli

- wyższy poziom tłumienia

- blisko stukrotnie niższy poziom zniekształceń THD (z 0.01 na 0.007%)

- przedwzmacniacz gramofonowy z parametrami wolnostojących urządzeń klasy hi-end



Musical Fidelity M6scd

M6sCD to  kolejny krok  naprzód  w celu  zbudowania  perfekcyjnego  i  wielofunkcyjnego  źródła

dźwięku w domowym stereo klasy hi-end. W stosunku do swojego poprzednika M6sCD oferuje

zupełnie nowy przetwornik cyfrowo-analogowy wraz z nową sekcją zasilającą.

Teraz,  dzięki  podwójnym  przetwornikom  Burr-Brown  PCM1795,  odtwarzacz  CD  z  serii  M6

pracuje w jakości 32/192 i korzysta przy tym z autorskiego algorytmu upsamplowania.

Nowy M6sCD to kompletne rozwiązanie zdolne przetworzyć dowolny sygnał cyfrowy z domowych

urządzeń i przesłać je do wzmacniacza. Każdy element odtwarzacza, poczynając od perfekcyjnego

mechanizmu servo przez 32-bitową sekcję cyfrową, aż po znakomite zasilanie, na które składa się

kilka zaawansowanych jednostek prądowych.

Brzmienie  M6sCD to  niezwykle  neutralny  i  zbalansowany dźwięk,  rasowo audiofilski  z  nutką

ciepła w niskich tonach, w myśl zasady: źródło powinno koloryzować jak najmniej, zaś ostateczny

charakter systemu zależy od wzmacniacza i kolumn. Odtwarzacz CD Musical Fidelity zachwyca



neutralnością średnich tonów, siłą dźwięku, szerokością sceny oraz selektywnością.

W końcu,  M6sCD podobnie jak cała  seria  M6s zachwyca jakością  wykonania -  perfekcyjnymi

cięciami, idealnie położonym malowaniem oraz solidnymi przemysłowymi materiałami bez grama

tworzyw sztucznych.

Różnice w stosunku do poprzednika

- nowy 32-bitowy przetwornik DAC Burr-Brown PCM1795

- nowa sekcja zasilająca

- przeprojektowana sekcja analogowa

Ceny urządzeń:

Musical Fidelity M6si  – 13.995zł

Musical Fidelity M6scd – 13.995zł

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/   

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Lemański
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tel. (85) 747 97 58

tel. kom. 607 266 622

W kwestiach technicznych produktów Musical Fidelity:

Rafał Koc
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tel. (85) 747 97 51
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