
W
prze ci wień stwie
do wie lu in nych wy -
twór ców lon dyń ski
Mu si cal Fi de li ty ni gdy
nie flir to wał ze sprzę -

tem surround, ogra ni cza jąc się wy łącz -
nie do dwóch ka na łów. Przy jął jed nak
jed ną za sa dę, któ rą pro du cen ci sprzę -
tu wie lo ka na ło we go sto su ją od daw na
– czę sto zmie nia ofer tę. Je śli je ste ście
za in te re so wa ni ja kimś urzą dze niem te -
go pro du cen ta, le piej się po spie szyć
z za ku pa mi, bo je śli zbyt dłu go bę dzie -
cie cze kać, mo że cie nie zdą żyć. Tak sa -
mo nie war to roz kła dać za ku pu sys te -
mu na kil ka eta pów. Je śli zde cy do wa -
liś cie się na od twa rzacz z za mia rem do -
ku pie nia z cza sem wzmac nia cza, le piej

wziąć kre dyt i ku pić wszyst ko za jed -
nym ra zem. Pa mię ta cie nie daw no opi -
sy wa ny wzmac niacz A1 i de dy ko wa ny
od twa rzacz? Sys tem na wią zu ją cy
do be st sel le ru sprzed lat? Pi sa li śmy
o nim pół to ra ro ku te mu, wkrót ce
po pre mie rze. Chcie li ście go ku pić?
Za póź no! An to ny Mi cha el son, jak wi -
dać, wy cho dzi z za ło że nia, że sprzęt
au dio sprze da je się naj le piej za raz
po pre mie rze, dla te go czę sto zmie nia
ofer tę. Jest wie le ko rzy ści – sprzęt po ja -
wia się w te stach, wię cej pi sze się
o mar ce, tyl ko di le rzy mo gą nie na dą -
żać ze sprze da żą. Ten to war szyb ciej
niż in ne ule ga prze ter mi no wa niu,
a sprze daż urzą dze nia, któ re zo sta ło
za stą pio ne in nym, nie mo że się od być

bez po waż ne go ra ba tu. Ale jak wi dać,
nie jest to prze szko dą. W każ dym ra zie
jest to od mien ne dzia ła nie niż ta kich
pro du cen tów jak Co pland czy La var din,
któ rzy od lat ma ją te sa me urzą dze nia
w ka ta lo gu.
Dziś ofer ta Mu si ca la to sześć se rii, z cze -
go dwie – X i V – to na stęp cy słyn nych
„pro siacz ków”. Na stęp ne trzy se rie to
już „po waż ne”, peł no wy mia ro we urzą -
dze nia. Ga ma M3 skła da się z od twa rza -
cza i wzmac nia cza zin te gro wa ne go,
w M6 do cho dzą koń ców ka mo cy i przed -
wzmac niacz. Se ria AMS sta no wi wi zy -
tów kę fir my – w jej skład wcho dzą
wzmac nia cze pra cu ją ce w kla sie A, a se -
ria jest bo gat sza od M6 o mo no fo nicz ną
koń ców kę mo cy. Wi sien ką na tor cie jest

wzmac niacz Ti tan – ste reo fo nicz na koń -
ców ka o mo cy wyj ścio wej 1 kW.

BU DO WA
Wzor nic two urzą dzeń spod zna ku Mu -
si cal Fi de li ty zmie nia się z każ dą no wą
se rią, a mi mo to wszyst kie urzą dze nia
z obec nej ofer ty są ze so bą spój ne sty -
li stycz nie. I tak, sys tem M6 sta no wi
uprosz cze nie sty li sty ki, ja ką znaj dzie -
my w se rii AMS, a przy oka zji jest też
bar dzo po dob ny do se rii M3. W po rów -
na niu do tej ostat niej tyl ko ga ba ry ty
są więk sze. Za rów no wzmac niacz, jak
i od twa rzacz ma ją ścian ki przed nie ta -
kiej sa mej wy so ko ści – 125 mm. 
Ma syw ne ścian ki fron to we są me ta lo -
we, a po bo kach wi dać po zio me oże -
bro wa nia. We wzmac nia czu słu żą one
do chło dze nia tran zy sto rów, w od twa -
rza czu ich ro la jest wy łącz nie es te tycz na.
Wzo rem naj now szych od twa rza czy
M6 CD mo że tak że słu żyć ja ko au to no -
micz ny prze twor nik cy fro wo -ana lo go -
wy. Sy gnał ze ro je dyn ko wy moż na
do nie go wpro wa dzić za po śred nic -
twem gniaz da optycz ne go, S/PDIF lub
USB ty pu B. In struk cja mil czy na te mat
kom pa ty bil no ści z gę sty mi pli ka mi au -
dio, jed nak rzut oka w spe cy fi ka cje
ukła du sca lo ne go, któ ry ob słu gu je USB
(Burr -Brown PCM2706), wy ja śnia, że
moż li wo ści ta kiej nie ma. Sca lak ten
za wie ra pro sty, 16-bi to wy DAC o mak sy -

42 AUDIO VIDEO

TESTY SPRZĘTU Od twa rzacz i wzmac niacz Mu si cal Fi de li ty M6

MU SI CALM6FIDELITY
Nowy system M6 zapowiada się niezwykle ciekawie.
Odtwarzacz z wejściami cyfrowymi, duża moc wyjściowa
wzmacniacza, porty USB... Sprawdzamy, czy jest
w stanie sprostać mocnej konkurencji
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mal nej czę sto tli wo ści prób ko wa nia 48 kHz. Po pod łą cze niu
do pe ce ta lub ma ca kom pu ter sam wy kry je no we urzą dze nie
i po słu ży się domyślnym opro gra mo wa niem do od twa rza nia
pli ków mu zycz nych. Mo wa je dy nie o pli kach WAV i MP3. Czy to
nie za ma ło? Na pew no prze twor nik z od twa rza cza Mu si ca la
bę dzie lep szy, niż gdy by wy pro wa dzać sy gnał z kom pu te ra
w po sta ci ana lo go wej, ale brzmie nie pli ków skom pry mo wa -
nych ni gdy prze cież nie do rów na brzmie niu płyt CD, nie mó -
wiąc o FLAC -ach w wy so kiej roz dziel czo ści.
Wy bór źró dła cy fro we go do ko na my jed nym z przy ci sków
pod błę kit nym wy świe tla czem. Ten, po dob nie jak w in nych
urzą dze niach Mu si ca la, jest błę kit ny, ma ło czy tel ny z więk szej
od le gło ści, więc naj le piej go wy łą czyć. Z ty łu zna la zły się wspo -
mnia ne wej ścia cy fro we, ale też wyj ścia (optycz ne i S/PDIF)
i dwie pa ry wyjść ana lo go wych (RCA i XLR).
Że by za mie sza nie by ło jesz cze więk sze, wzmac niacz też dys po -
nu je wej ściem USB. Podobnie w od twa rza czu zo sta ło umiesz -
czo ne na tyl nej ścian ce. Je śli bar dzo nam za le ży na pod łą cze -
niu kom pu te ra, le piej pod łą czyć go wprost do wzmac nia cza.
Dla cze go? Ob rób ka sy gna łu w obu urzą dze niach iden tycz na
– tak że w in te grze za sto so wa no Burr-Brow na PCM2706.
Wy gląd wzmac nia cza jest do syć kla sycz ny – po krę tło usta wia -
ją ce si łę głosu jest na ty le du że, że po zwa la na bar dzo pre cy zyj -
ne regulacje. Wy bo ru źró dła do ko na my jed nym z przy ci sków,
co zo sta nie po twier dzo ne za pa le niem się błę kit nej dio dy.
Cztery wej ścia za po śred nic twem gniazd RCA zo sta ły uzu peł -
nio ne o wej ście z XLR (sy gnał z nie go jest ka wa łek da lej de sy -
me try zo wa ny – po łą cze nie to nie ma za tem więk sze go sen su),
wspo mnia ne wej ście USB, pę tlę ma gne to fo no wą i wyj ście pre -
-out. Jed no z wejść li nio wych moż na prze kształ cić w bez po -
śred ni do stęp do koń ców ki mo cy – w tym ce lu na le ży prze sta -
wić su wak na tyl nej ścian ce z po zy cji „Aux” na „HT”. Gniaz da
słu chaw ko we go nie prze wi dzia no ani w od twa rza czu, ani 
we wzmac nia czu – ama to rzy na usz ni ków bę dą mu sie li ku pić
de dy ko wa ny słu chaw kom wzmac niacz z se rii X lub V. 
Po je dyn cze wyj ścia gło śni ko we wy glą da ją prze cięt nie. 
Gdy sto su je my wi deł ki, war to moc no je do krę cić, że by unik -
nąć ry zy ka spię cia. Naj bez piecz niej sko rzy stać z koń có wek
ba na no wych.

UKŁA DY ELEK TRO NICZ NE
Sys tem M6 to w rze czy wi sto ści zmo der ni zo wa ne urzą dze -
nia jesz cze nie daw no sprze da wa ne pod na zwą A5.5.
Na trans for ma to rach to ro idal nych wi dać sym bo le star szej
se rii. No we są jed nak płyt ki dru ko wa ne. 
Wzmac niacz M6 i jest ukła dem qu asi-du al -mo no. Du ży
trans for ma tor to ro idal ny ma trzy od cze py – po jed nym dla
każ dej koń ców ki mo cy i je den dla sek cji przed wzmoc nie -
nia. Sta bil ność na pięć dla tej dru giej sek cji gwa ran tu ją 4
sta bi li za to ry sca lo ne po dob nych ty pów jak w od twa rza czu.
Za fil tra cję od po wia da ją 4 kon den sa to ry 4700 µF / 80 V (pro -
duk cji Ja mi co na). Zwar ty sto pień przed wzmoc nie nia i ste ru -
ją cy zbu do wa no w opar ciu o ele men ty dys kret ne (On Se mi
i Ze te X-a). Sca la ki (JRC5532D i Burr -Brown PGA 2301 do re gu -
la cji gło śno ści) pra cu ją tyl ko na wej ściach. Stop nie mo cy
two rzą zdu blo wa ne pa ry moc nych tran zy sto rów Dar ling to na
STD03N / STD03P (San ken). 
W od twa rza czu sko rzy sta no z pro du ko wa nej w Chi nach me -
cha ni ki Phi lip sa (VA M1202). Sy gnał au dio prze twa rza ny jest

Za obsługę wejścia USB odpowiada uniwersalny
scalak PCM2706. Do empetrójek starczy

Dwie pary Darlingtonów Sankena dają,
z zapasem, 200 W mocy na kanał

Jedyne układy scalone, jakie znajdziemy we
wzmacniaczu, to ulubione op-ampy Michaelsona,
NE5532, oraz cyfrowo sterowany kontroler
głośności PGA2301

Zasilacz wzmacniacza przejęto z poprzednika A5.5

Znajomy widok – bardzo podobnie
wyglądało wnętrze wzmacniacza AS

Bardzo ładny i schludny widok wnętrza kompaktu. Upsampler SRC43921, przetwornik DSD1792 w bliskim
sąsiedztwie zegara oraz bardzo porządne zasilanie – widać, że Musical zna się na rzeczy. Za dźwięk
odpowiadają w głównej mierze wzmacniacze operacyjne w torze analogowym (6 sztuk NE5532)



przez ostat nio bar dzo po pu lar ną kość Burr -Brow -
na – asyn chronicz ny prze twor nik czę sto tli wo ści prób -
ko wa nia SRC43921, peł nią cy funk cję upsam ple ra. Da -
ne tra fia ją do po je dyn czej ko ści prze twor ni ka

DSD1792 (24 bi ty / 192 kHz). W bez po śred nim są siedz -
twie obu tych ele men tów znaj du je się ze gar 24,576
MHz. Za ufa nie bu dzi tro ska, z ja ką wy ko na no za si la -
nie – tak waż ne rów nież w źró dłach cy fro wych. Uży to
aż 8-stop nio wej sta bi li za cji napięcia dla naj bar dziej
new ral gicz nych sek cji, z wy ko rzy sta niem kil ku ty pów
ukła dów (m.in. L7805CV, L7815V, LF33CV, LM337T).
Kon den sa to ry fil tru ją ce 2200 µF (5 sztuk) po cho dzą
od Ja mi co na. Ca ły tor ana lo go wy za prze twor ni kiem
c/a zbu do wa no z ulu bio nych wzmac nia czy ope ra cyj -
nych An to ny’ego Mi cha el so na – NE 5532D (JRC). Sy me -
try zo wa ny sy gnał do wyjść, za łą cza ny prze kaź ni ka mi,
pro wa dzą 25-cen ty me tro we od cin ki ka bli mi kro fo no -
wych o groź nej na zwie Van Dam me. 
Za sta no wie nie bu dzi apli ka cja wejść cy fro wych
optycz ne go i kon cen trycz ne go. W ich po bli żu nie wi -
dać żad ne go od bior ni ka wej ścio we go – je dy nie wspo -
mnia ny układ PCM2706. 

BRZMIE NIE
Wi dząc, jak du żą moc jest w sta nie wy krze sać wzmac -
niacz M6, przy naj mniej na pa pie rze, cie ka wi ło mnie,
czy bę dzie to sły szal ne w trak cie od słu chu. 200 W
na 8 omach to „nie w kij dmu chał”. Ta ka ener gia po -
win na zdy scy pli no wać każ de ko lum ny, a du ża sta bil -
ność aż do 2 omów zwy kle po zwa la wy ste ro wać na wet
wy ma ga ją ce pa ne le elek tro sta tycz ne. Ko lum ny, któ re
mia łem do dys po zy cji, by ły znacz nie bar dziej przy ja -
zne – mo del LeCon to ure Mo bi le 160, z im pe dan cją no -
mi nal ną okre śla ną na 7 omów. Od ra zu przy znam, że
za pa su mo cy, ja ki drze mie we wzmac nia czu Mu si ca la,
nie usły szy my bez od krę ca nia prze sad nie po ten cjo -
me tru. Zwy kle wzmac nia cze o ta kim po ten cja le ob ja -
wiają swo ją moc na wet przy ci chym słu cha niu. Po ka -
zu ją, że każ dy de tal w na gra niu jest na bu zo wa ny ener -
gią. Je śli chce cie wie dzieć, co mam na my śli, po słu -
chaj cie naj pierw nie dro giej in te gry o mo cy 40 W, a póź -
niej moc ne go Krel la. Na wet je śli so no metr wy ka że ta -
kie sa mo na tę że nie dźwię ku, Krell za gra jak dy na mit. 
W wy pad ku Mu si ca la brzmie nie, jak na do stęp ną moc
wyj ścio wą, jest znacz nie bar dziej re lak su ją ce. Dy na -
mi ki mu, ow szem, nie bra ku je, ale brzmie nie jest za -
wsze na tu ral ne i bar dzo od prę ża ją ce. To nie jest elek -
tro ni ka o brzmie niu wy bit nie ana li tycz nym, któ ra bę -
dzie się sta ra ła uka zać nam wszyst ko to, co zo sta ło za -
pi sa ne na krąż kach. Ale je śli chce cie uzy skać brzmie -

nie czy ste i przy ja zne, na tu ral ne, a za ra zem mu zy kal -
ne, bar dzo moż li we, że M6 tra fi w wasz gust.
W prze ci wień stwie do Mu si ca li sprzed lat M6 nie
ocie pla prze sad nie brzmie nia. Ma jąc pod rę ką De -
no na 2010, z cie ka wo ści po rów na łem moż li wo ści
dwóch sys te mów. De non brzmiał zde cy do wa nie bar -
dziej świe żo, kry ło się w nim wię cej in for ma cji. Ale róż -
ni ca nie by ła aż tak ra dy kal na jak kil ka lat te mu. Mu si -
cal co praw da ma sku je pew ne dro bia zgi, ale zna ko mi -
cie wy pa da, je śli ze chce my spoj rzeć na na gra nie
w spo sób syn te tycz ny. W prze ci wień stwie do sys te -
mów uka zu ją cych z chi rur gicz ną do kład no ścią nie któ -
re de ta le M6 sta ra się grać przede wszyst kim bar dzo
spój nie. Nie ma w nim nie ści sło ści, dziur w pa śmie
prze no sze nia, nie do po wie dzeń. Gra po dob nie we
wszyst kich re je strach, ła god nie, ale nie w spo sób roz -
my ty. Mięk ko, ale bez spe cjal ne go spo wal nia nia ryt -
mu. Nie jest wul ka nem ener gii, ale je śli trze ba, po tra fi
moc no „kop nąć” w gło śni ki ba so we. 
Aby prze ko nać się, ja k duże są umie jęt no ści Mu si ca la
w dzie dzi nie od twa rza nia barw, naj le piej po słu chać
in stru men tów aku stycz nych. O ile nie mia łem za strze -
żeń do for te pia nu, któ ry za brzmiał świe żo, okrą gło,
z cha rak te rem, o ty le bar wa skrzy piec nie co mnie za -
wio dła. Brzmie nie mia ło co praw da nie złą eks pre sję,
ale jak by bra ko wa ło mu tej cha rak te ry stycz nej iskier -
ki, tej ostat niej kre ski spra wia ją cej, że mu zy ka na bie -
ra zde cy do wa ne go szli fu i brzmi za dzior nie. M6 ła go -
dził gór ny skraj pa sma, co z jed nej stro ny spra wia ło,
że mu zy ki słu cha ło się bar dzo przy jem nie, ale z dru -
giej – tro chę od da la ło nas od tej bez względ nej ana li -
tycz no ści. Na to miast w chwi li wej ścia or kie stry sym fo -
nicz nej nie mia łem wąt pli wo ści, że po ten cjał dy na -
micz ny wzmac nia cza jest na praw dę spo ry. Na wet
pod czas gło śne go słu cha nia nie po ja wiał się naj -
mniej szy prze jaw osła bie nia for my.

NA SZYM ZDA NIEM
Mu si cal M6 to sys tem o bar dzo na tu ral nym brzmie niu
i nie wy mu szo nej es te ty ce. Nie sta ra się epa to wać słu -
cha cza wy bu ja łą ener gią czy prze sad ną ana li tycz no -
ścią. Do ce ni my go w trak cie dłu gich se sji od słu cho -
wych, pod czas któ rych po zwo li zauważyć pięk no
barw, nie co dzien ną spój ność mię dzy re je stra mi,
a od cza su do cza su – tak że swój po ten cjał dy na micz -
ny. Neu tral ne brzmie nie, któ re do ce nią ko ne se rzy. �
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Dystrybutor Audio Klan, www.audioklan.com.pl
tel. 022 777 99 00

Ceny M6CD – 7999 zł, M6i – 7999 zł

OCENA
Neutralność 9/10
� Brzmienie znacznie bardziej naturalne niż z systemów tego producenta

sprzed lat. 

Precyzja 7,5/10
� To nie jest system wybitnie analityczny. Daje raczej ogólny obraz bez

wdawania się w szczegóły.

Muzykalność 9/10
� Brzmienie relaksujące i całkiem wciągające.

Stereofonia 8/10
� Przyjemna, szeroka scena, ale precyzja nie jest najmocniejszym

punktem prezentacji. 

Dynamika 9/10
� Musical ma sporo mocy, choć nie słychać tego przy cichym słuchaniu.

Bas 9/10
� Niezłe oparcie w basie, choć niskie tony mogłyby być bardziej

zdecydowane.

Ocena łączna 86%
KATEGORIA SPRZĘTU B

Dane techniczne
Od twa rzacz M6 CD
Im pe dan cja wyj ścio wa 50 Ω

Wej ścia To slink, S/PDIF, USB

Wyj ścia RCA, XLR, To slink, S/PDIF

Sto su nek sy gnał / szum >117 dB

Znie kształ ce nia har mo nicz ne <0,003%

Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 440 x 125 x 385 mm

Ma sa 11,2 kg

Wzmac niacz M6i
Moc wyj ścio wa 2 x 200 W (8 Ω)

Współ czyn nik tłu mie nia 170

Wej ścia 4 x RCA, 1 x XLR, USB

Znie kształ ce nia har mo nicz ne <0,01%

Sto su nek sy gnał/szum >100 dB

Im pe dan cja wej ścio wa 38 kΩ

Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 440 x 125 x 400 mm

Ma sa 16,6 kg

Wzorem wielu nowoczesnych odtwarzaczy, M6 CD ma wejścia cyfrowe, i to aż trzy. Wejście USB zdublowano, o dziwo, we wzmacniaczu. 
Do M6i można podłączyć procesor A/V w trybie HT omijającym regulację głośności we wzmacniaczu


