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Musical Fidelity MX-DAC – w pełni zbalansowanie 32 bity w domenie DSD

RAFKO  Dystrybucja,  wyłączny  przedstawiciel  Musical  Fidelity  na  Polskę  wprowadza  do

sprzedaży  nowy  audiofilski  przetwornik  cyfrowo-analogowy  o  symbolu  MX-DAC.  Nowe

urządzenie  jest  zapowiedzią  nowej  serii  MX  –  następcy  linii  M1,  której  produkcja  została

zakończona ponad rok temu. 

MX-DAC  to  reprezentant  najnowszej  generacji  audiofilskich  przetworników  cyfrowo-

analogowych: w pełni zbalansowany, pracuje w domenie DSD, przetwarza sygnał w maksymalnej

jakości 32 bity/192kHz a przy tym oferuje pełną obsługę formatów DSD DOP64/128. 



Musical Fidelity MX-DAC – szczegółowy opis

Musical Fidelity to producent pierwszego na świecie przetwornika DAC w klasie domowego hi-fi.

A to duże zobowiązanie.

Wiele lat tradycji w budowaniu znakomitych DACów w przystępnej cenie zaowocowało wielkim

doświadczeniem oraz sprzedażą na poziomie kilkuset tysięcy produktów na całym świecie. Dziś

chlubną tradycję Musical Fidelity podtrzymuje najnowszy produkt: MX-DAC - pierwszy produkt

MF który pracuje w domenie DSD a przy tym oferuje upsampling do 32 bitów i 192kHz.



Pomiary MX-DACa pokazują, że mamy do czynienia z produktem klasy aspirującym do klasy pre

hi-end: bezkonkurencyjny w swojej cenie stosunek sygnał szum na poziomie 116 dB, praktycznie

perfekcyjna  linearność  pasma  przenoszenia  +-  0.2dB,  niesłyszalne  dla  ludzkiego  ucha

zniekształcenia  THD<0.00025%  oraz  zapewniająca  audiofilską  scenę  separacja  kanałów  na

szokującym poziomie 110 decybeli!



Znakomite  parametry  MX-DAC  wynikają  z  zastosowania  w  pełni  zbalansowanej  konstrukcji

analogowej oraz sekcji cyfrowej opartej na 32-bitowym przetworniku DAC o charakterystycznym

delikatnym analogowym brzmieniu: Burr-Browna PCM1795 w trybie Multi-bit- Sigma-Delta.

W celu korekcji górnego pasma zastosowano dwa tryby filtrowania z ostrzejszym i łagodniejszym

"roll-offem". Całość zamknięto w obudowie wykonanej z aluminium typu Mil-spec.

Front urządzenia szczegółowo informuje jaki sygnał jest aktualnie przetwarzany oraz jakie gniazda

są  zajęte.  Tył  MX-DAC  posiada  podwójny  komplet  wejść  optycznych,  koaksjalnych,

asynchroniczne wejście USB 32/192 oraz komplet wyjść analogowych, w tym XLR.

Brzmienie Musical Fidelity MX-DAC należy określić jako bardzo neutralne, gęste i szerokie ze

znakomitym  podziałem  planów  głębi  sceny  oraz  wyraźnie  wysuniętymi  do  przodu,  wybitnie

obciążonymi wokalami, które dopełnia perfekcyjne zróżnicowanie barw.



Ceny urządzeń:

Musical Fidelity MX-DAC – 3795zł  

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

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

http://musicalfidelity.rafko.pl/
http://www.rafko.com/

