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Test wzmacniacze s∏uchawkowe

A nthony Michaelson nie wycofa∏ si´
jednak z walki na kilowaty, czego
dowodem pot´˝na koƒcówka mo-

cy Titan, ale jednoczeÊnie postanowi∏ przy-
pomnieç sobie i klientom stare, dobre czasy.
Urzàdzenia z serii A1 sà podobne do tych 
z poczàtków dzia∏alnoÊci firmy. Wzmac-
niacz zintegrowany oddaje tylko 36 W na
kana∏, co k∏óci si´ z lansowanà przez ostat-
nie lata przez Musicala filozofià. Jest jednak
traktowany jako punkt wyjÊcia. Kolejnym
krokiem ma byç dokupienie 550- lub 750-
watowej koƒcówki, poniewa˝ dopiero wte-
dy uzyskamy dêwi´k wysokiej jakoÊci. 
Gdyby tak jeszcze pod∏àczyç kolumny 
o skutecznoÊci 110 dB, to ju˝ by by∏o mi-
strzostwo Êwiata. Panie Michaelson, czy aby
nie czas na terapi´?

Budowa
X-Can V8P to jeden z dwóch wzmacnia-

czy s∏uchawkowych Musicala. W katalogu
znajdziemy te˝ malutkie pude∏eczko o na-
zwie V-Can. Ósemka w symbolu mo˝e byç
mylàca. Opisywany wzmacniacz to tak na-
prawd´ czwarta wersja X-Cana. Pierwsze
mia∏y walcowate obudowy, ze wzgl´du na
które zwano je pieszczotliwie „prosiaczka-
mi”. Teraz obudowa jest prostokàtna i ca∏-
kiem spora. JeÊli planujecie postawiç
wzmacniacz na biurku, trzeba b´dzie zare-
zerwowaç dla niego troch´ wolnego miej-
sca. Pro-Ject przy Musicalu wyglàda jak 
zasilacz. A skoro ju˝ o nim mowa, do X-Ca-
na mo˝na dokupiç zewn´trzny zasilacz 
X-PSUv8, co powinno przynieÊç popraw´
brzmienia.

Standardowe wyposa˝enie wzmacniacza
s∏uchawkowego to wejÊcie i wyjÊcie liniowe,
jedno gniazdko i potencjometr, ale tutaj
otrzymujemy wi´cej. Z ty∏u znalaz∏o si´
gniazdo USB i wyjÊcie z przedwzmacnia-
cza, natomiast z przodu mamy dwa gniazda
6,35 mm i hebelkowy prze∏àcznik, którym
wybieramy êród∏o: USB lub wejÊcie liniowe.

X-Cana mo˝na pod∏àczyç bezpoÊrednio
do komputera, co brzmi zach´cajàco. Jest
tylko jeden szkopu∏. W pude∏ku nie znaj-
dziemy stosownego kabla. Pó∏ biedy, gdyby
to by∏o normalne, szerokie gniazdo albo
mini USB, ale jak na z∏oÊç zastosowano tu
rzadko spotykane z∏àcze w kszta∏cie kwa-
dratu ze Êci´tymi górnymi naro˝nikami.
Nie posiadam takiego kabla, wi´c wybra∏em
si´ do wi´kszego sklepu z elektronikà, gdzie
równie˝ go nie znalaz∏em. Nie to nie.

Brzmienie
Mo˝liwoÊci dynamiczne X-Cana sà rze-

czywiÊcie ogromne. Mo˝emy pod∏àczyç
dwie pary wymagajàcych s∏uchawek i w obu
uzyskaç taki poziom g∏oÊnoÊci, ˝e uszy d∏u-
go tego nie wytrzymajà. Nie pojawiajà si´
zniekszta∏cenia ani oznaki zadyszki. X-Can
wysteruje nawet najbardziej pràdo˝erne
s∏uchawki. Po próbie mocy powróci∏em do
normalnego s∏uchania i stwierdzi∏em, ˝e
dêwi´k ani nie razi, ani niczym specjalnym
nie przyciàga. Nastawi∏em si´ na „lam-
powe” ciep∏o w Êrednicy, blask wysokich to-
nów i przyjemny klimat szklanych baniek.
RzeczywiÊcie, pewna dawka ciep∏a tu wyst´-
puje, ale by∏bym daleki od przypisywania
Musicalowi lampowego charakteru. Gra

Musical Fidelity 
to bardzo p∏odny 
producent.
Nowe urzàdzenia 
pojawiajà si´ 
chyba co dwa 
tygodnie. Ostatnie 
lata up∏yn´∏y pod 
znakiem obsesji mocy. 
Teraz obserwujemy 
powrót do korzeni.
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Musical Fidelity 
X-Can V8P
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 1399 z∏

Dane techniczne

Moc: 330 mW/30  Ω
Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 20 kHz 

(-0,05dB)
Zniekszta∏cenia: < 0,008%
Stosunek sygna∏/szum: 100 dB
Liczba wyjÊç s∏uchawk: 2
Wymiary (w/s/g): 8,8/18/24 cm

Ocena

NeutralnoÊç: ≤≤≤≤≤
Dynamika: ≤≤≤≤≤
Stereofonia: ≤≤≤≤≤
PrzejrzystoÊç: ≤≤≤≤≥
MuzykalnoÊç: ≤≤≤≤≤
Bas: ≤≤≤≤≤
Brzmienie: ≤≤≤≤≤
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≥

naturalnie, z lekkim zag´szczeniem i za-
okràgleniem Êrodkowego zakresu. Jednak
do s∏odyczy i barwy prawdziwej lampy jesz-
cze mu daleko.

Poprzednia wersja gra∏a cieplej, ale 
troch´ mu∏owato. Tutaj temperatura jest
ni˝sza, ale poprawi∏y si´ dynamika i przej-
rzystoÊç. Mi´dzy dêwi´kami jest wi´cej po-
wietrza. Proporcje zakresów nie budzà za-
strze˝eƒ. Szczegó∏y nie sà filtrowane ani
wyg∏adzane. X-Can nie osiàga mo˝e wzor-
cowej rozdzielczoÊci, ale s∏uchajàc nie od-
nosimy wra˝enia, ˝e coÊ nam umyka.

Konkluzja
Musicala s∏ucha∏em z ró˝nymi s∏uchaw-

kami i za ka˝dym razem by∏a to przyjem-
noÊç. Dynamiczny i mi∏y dla ucha dêwi´k
bez utraty detali. O to chodzi.


