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Musical Fidelity MF-200 – z dedykacją wysmakowanym melomanom

RAFKO  Dystrybucja,  wyłączny  przedstawiciel  Musical  Fidelity  na  Polskę  wprowadza  do

sprzedaży nowe słuchawki MF-200 – produkt dedykowany miłośnikom wysokiej klasy urządzeń

grających, w szczególności tym, którzy już znają brzmienie produktów Musical Fidelity. 

Materiały użyte do budowy MF-200 to  prawdziwe skóra, chrom i  metal  oraz wysokiej  klasy

gumowane tworzywa sztuczne, co pozwala połączyć znakomity wygląd, lekkość i wygodę z bardzo

wysokim poziomem trwałości. 



Każda para słuchawek została wyposażona w dwa przetworniki 40mm, które są ręcznie dobierane

i parowane, aby osiągnąć jak najwyższą zgodność akustyczną. Wykonano je z pojedynczego

kawałka materiału, by zapewnić niezmienną grubość. Zespół inżynierów Musical Fidelity wykonał

mnóstwo pracy, aby zapewnić MF-200 wyjątkową neutralność i precyzję, oddaną przez płaskie,

szerokie charakterystyki przenoszenia częstotliwości oraz niski poziom zniekształceń.

Musical Fidelity MF-200 – szczegółowy opis

Najnowsze  słuchawki  od  Musical  Fidelity,  oznaczone  symbolem MF-200  kontynuują  filozofię

marki - dokładnej, wiernej i możliwie najbardziej neutralnej reprodukcji dźwięku, bez modnego

obecnie "tuningowania" brzmienia. MF-200 to znaczący rozwój modelu MF100, rozbudowujący

swojego poprzednika  we wszystkich  aspektach  -  wzornictwa,  konstrukcji,  materiałów i  jakości

brzmienia. 



MF-200 wyposażone są w trwały, nieplączący się,

gumowany  kabel  oraz  dwie  pary  skórzanych  lub

zamszowych  nausznic,  wyposażonych  w  piankę

zapamiętującą kształt głowy i uszu. Jej wykonanie

znacząco wpływa na właściwości akustyczne oraz

komfort.  Słuchawki  mogą  być  przechowywane w

zamszowym pokrowcu,  dołączanym do kompletu.

Na  kablu  znajduje  się  przycisk  umożliwiający

wyciszanie  muzyki  oraz  odbieranie  telefonów,  co

szczególnie ucieszy użytkowników smartfonów.

Struktura  obudowy  została  zaprojektowana  na

nowo i  wykonana  z  nowych,  bardziej  obojętnych

dźwiękowo materiałów. Pomoże to zminimalizować

odbicia  i  fale  stojące,  tworząc  czystsze,  bardziej

naturalne brzmienie.

Duże i mocne magnesy neodymowe zawierają krótką cewkę o wysokiej wydajności elektrycznej.

Półotwarta konstrukcja chroni przed nadmiernym wydostawaniem się dźwięku na zewnątrz, oraz

chroni słuchacza przed hałasem zewnętrznym. MF-200 wyposażone są też w otwory wentylacyjne,

zapewniające bardziej przestrzenny dźwięk, znany z konstrukcji otwartych przy zachowaniu zalet

konstrukcji zamkniętej.

Słuchawki są bardzo skuteczne i łatwe do wysterowania. Brzmienie klasy hi-fi są w stanie zapewnić

nawet w połączeniu z każdym tabletem, komputerem PC i telefonem.

Ceny urządzeń:

Musical Fidelity MF-200 z uniwersalnym pilotem na kablu do smartfonów – 1399zł  

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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