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ntony Michaelsona – cz!owieka 
czynu – nachodz" ró#ne przemy-
$lenia, które wcze$niej zwykle 

ko%czy!y si& wysypem ekstrawaganc-
kich nowo$ci. Projektant doszed! jednak 
ostatnio do wniosku, #e czas po!o#y' 
kres szalonym projektom i nie wydawa' 
na $wiat nowego superwzmacniacza co 
trzy miesi"ce. Nie oznacza to, #e straci! 
wen&. Musical bardzo wcze$nie zacz"! 
montowa' gniazda USB we wzmacnia-
czach i odtwarzaczach CD. Jako jedna 
z pierwszych (rm zacz"! te# rozwija' 
segment przetworników c/a przezna-
czonych do po!"czenia z komputerem. 
Sam Michaelson uwa#a, #e wspó!czesny 
system stereo, nieprzystosowany do od-
twarzania plików, jest czym$ w rodzaju 
starej maszyny do pisania. Uroczy, ale 
bezu#yteczny.

Budowa
CLiC-a trudno sklasy(kowa'. Z jednej 

strony mamy standardowy konwerter 
USB, którego po pod!"czeniu do kompu-
tera mo#na u#ywa' jak zewn&trznej karty 
d)wi&kowej. Nie sposób jednak wrzuci' 
go do jednego worka z innymi DAC-ami, 
poniewa# przerasta je mo#liwo$ciami. 
Musical u#ywa terminu Universal Music 
Controller, co w pewnym sensie oddaje 
istot& zjawiska. Najlepiej powiedzie', #e 
M1 CLiC to wszechstronny odtwarzacz 
cyfrowy z ma!ym bonusem w postaci 
przedwzmacniacza.

Obudowa wygl"da wyj"tkowo skrom-
nie. Z przodu umieszczono tylko lu-
strzan" tabliczk& z oznaczeniem modelu, 
przycisk do aktywacji z trybu u$pienia, 

male%ki odbiornik podczerwieni, piono-
we gniazdo USB i wy$wietlacz. Okienko 
zajmuje mniej wi&cej trzeci" cz&$' p!y-
ty czo!owej, wi&c na zdj&ciach wydaje 
si& spore, ale w rzeczywisto$ci nie robi 
takiego wra#enia. Po naci$ni&ciu w!"cz-
nika musimy odczeka' dobrych kilkana-
$cie sekund, zanim co$ si& na nim poja-
wi. Odtwarzacz startuje powoli, ale kiedy 
poka#e logo, mo#na od razu korzysta' ze 
wszystkich funkcji.

Wyposa#enie jest bardzo bogate. Tyl-
na $cianka zosta!a obsadzona gniazdami 
niemal do ostatniego centymetra. Mamy 
tu gniazdo zasilania IEC, dwa wej$cia 
koaksjalne, jedno optyczne, jedno USB 
typu B do pod!"czenia komputera, z!"-
cze ethernetowe RJ-45, USB typu A dla 
iPoda (nie obs!uguje innych odtwarza-
czy) oraz gniazdo VGA. S"dzi!em, #e to 
ostatnie s!u#y do pod!"czenia monitora, 
co u!atwi!oby obs!ug&. Okaza!o si& jed-
nak, #e z!"cze wykorzystuje si& jedynie 
do celów serwisowych. Szkoda. 

Z lewej strony znalaz!y si& trzy wej-
$cia liniowe, jedno wyj$cie regulowane 
i jedno o sta!ym poziomie, wszystkie 
RCA. Ostatni element to wyzwalacz, 
dzi&ki któremu mo#na po!"czy' (rmowy 
system i w!"cza' ca!o$' jednym przycis-
kiem.

2EVïXJD
Menu jest do$' !atwe do opanowania. 

Widoczne za napisami t!o wygl"da !ad-
nie, ale utrudnia obs!ug& z wi&kszej od-
leg!o$ci. Wola!bym kontrastowe napisy  
w stylu Naima. Ekran nie reaguje na do-
tyk, a to w erze smartfonów wydaje si& 
ju# przestarza!e. CLiC-a obs!uguje si& za 
pomoc" plastikowego pilota, który wygl"-
da jak po#yczony z odtwarzacza CD. Ma 
mnóstwo przycisków, co jest ca!kowicie 
uzasadnione. Bez klawiatury numerycz-
nej nie mo#na by na przyk!ad wprowadzi' 
has!a sieci bezprzewodowej.

Najpierw sprawdzi!em Musicala w po-
!"czeniu z pecetem. M1 CLiC jest wykry-

wany jako USB Audio DAC. Wystarczy 
wybra' go jako urz"dzenie wyj$ciowe  
w ustawieniach systemu lub odtwarza-
cza i mo#na s!ucha'. Niewiele trudniej-
sza jest komunikacja z sieci". Brytyjski 
klocek wykry! dost&pne po!"czenia 
bezprzewodowe szybciej ni# mój lap-
top i nie mia! problemu z szyfrowa-
niem WPA. Internetowe stacje radiowe 
mo#na wyszukiwa' po lokalizacji lub 
wed!ug repertuaru. Do poruszania si& 
po tych opcjach wystarczy jedynie pi&' 
przycisków nawigacji. Je$li zabrniemy  
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za daleko lub zmienimy decyzj&, trzeba 
tylko wcisn"' lew" strza!k& i w ten spo-
sób wróci' do menu g!ównego. 

Po w!o#eniu pendrive’a z plikami FLAC 
i MP3 do gniazda na przednim panelu 
CLiC od razu zobaczy! nowe urz"dze-
nie. iPodem w czasie testu nie dyspono-
wa!em, ale przypuszczalnie wspó!praca  
z nim równie# nie stanowi problemu.

Po kilku dniach intensywnego testo- 
wania mam tylko dwa zastrze#enia. 
Pierwsze: wbrew zapewnieniom produ-
centa nie uda!o si& pod!"czy' do CLiC-a 
dysku twardego. Wykorzysta!em w tym 
celu dwa HDD 2,5” – jeden 250 GB Trek-
stora, a drugi 1 TB Western Digital. Od-
twarzacz ich nie zauwa#y!. Pomy$la!em, 
#e winny mo#e by' system plików, ale 
wykorzystywany wcze$niej 4-GB pen-
drive by! sformatowany z u#yciem tego 
samego – FAT32. Na dodatek w!a$nie 
tak" opcj& MF zaleca w instrukcji ob-
s!ugi. Jako #e na wspomnianych dyskach 
zgromadzi!em poka)n" kolekcj& plików, 
nie zdecydowa!em si& na ich formatowa-
nie i da!em za wygran".

Drugie zastrze#enie dotyczy ekranu 
odtwarzania plików. Musical reagowa! 
na komendy z opó)nieniem. Zdarza!o 
mi si& przeskoczy' utwór, bo nie by!em 
pewny, czy CLiC odebra! polecenie,  
czy nie. Po jakim$ czasie mo#na si&  
do tego przyzwyczai' i cierpliwie czeka', 
zanim urz"dzenie wy-
kona #"dan" operacj&. 
Wi&kszy problem sta-
nowi przewijanie $cie-
#ek i niedopracowa- 
ny ekran odtwarzania. 
Gdyby to by! odtwa-
rzacz przeno$ny, dosta!-
by za to baty. Przyciski 
umieszczone na dole 
pilota, w tym przewijanie  
i przeskok do nast&pnej $cie#-

ki, nie dzia!aj". Tak samo pauza, stop  
czy powtarzanie. Okazuje si&, #e od-
twarzanie wstrzymuje przycisk OK (lo-
giczne, prawda?), a za zmian& $cie#ki 
odpowiadaj" dwa z o$miu niebieskich 
przycisków wokó! nawigacji. Przewija-
nia nie odkry!em. 

Nad wygl"dem i tre$ci" ekranu odtwa-
rzania te# mo#na by popracowa'. Du#a 
cz&$' displayu pozostaje pusta. Du#y jest 
tylko tytu! utworu. Wykonawca i album 
– male%kie, a czas zlewa si& z obrazkiem 
t!a. Nie wiadomo te#, ile $cie#ek pozos-
ta!o w folderze. Niektórzy powiedz", #e 
si& czepiam drobiazgów, ale taka praca. 
Je#eli kto$ chce us!ysze', #e wszystko 
jest pi&kne, polecam lektur& materia!ów 
marketingowych.

CLiC radzi sobie zarówno z empe-
trójkami, jak i formatami bezstratnymi. 
Na li$cie znajduj" si&: FLAC (do 24 bi-
tów/192 kHz z sieci kablowej oraz do 24 
bitów/96 kHz przez Wi-Fi), WMA, AAC, 
WAV oraz OGG Vorbis. Do tego mamy 
kilka rodzajów list odtwarzania. Musi-
cal obs!uguje standard UPnP (Universal 
Plug and Play). Gniazdo USB DAC jest 
ograniczone do 16 bitów. Najlepszym 
rozwi"zaniem do odtwarzania plików 

z dysku b&dzie wi&c pod!"czenie CLiC-a 
do sieci kablem ethernetowym, ewen-
tualnie bezprzewodowo. W komplecie  
dostajemy niewielk" anten& z magne-
tyczn" podstawk". Do zastosowa% do-
mowych wystarczy. M1 CLiC to urz"-
dzenie wyj"tkowo wszechstronne. Mimo 
kilku niedoci"gni&', nie sprawia pro-
blemów w normalnym u#ytkowaniu. 
Gdyby najwa#niejszym kryterium oceny 
sprz&tu hi-( by! stosunek mo#liwo$ci do 
rozmiarów obudowy, ten krasnal wzbi!-
by si& na szczyt rankingu.

.RQğJXUDFMD
Kontroler Musicala pracowa! ze wzmac-

niaczem Creek Destiny 2 i kolumnami 
Audio Physic Tempo VI, pod!"czony-
mi ta$mami Nordost Red Dawn. *ró-
d!em odniesienia  by! komputer z kart" 
d)wi&kow" ESI Juli@, s!u#"cy tak#e jako 
)ród!o sygna!u USB dla przetwornika,  
a trzecim – odtwarzacz Marantz CD6003. 
Dla sprawdzenia urz"dzenia z systemem  
innym ni# Windows wykorzysta!em 
netbooka HP Mini 210-2170 NR pra-

cuj"cego pod kontrol" Ubuntu 10.04 
z odtwarzaczem DeaDBeeF. 

Interkonekty to Tara Labs Prism 
300a, Albedo Beginning oraz cyfrowy 

Bridge Premium BPA481. Do po!"cze- 
nia przetwornika z komputerami wyko-
rzysta!em kabel USB Vivanco CC U5 30. 
Ods!uchy by!y prowadzone tylko z plika-
mi FLAC.

%U]PLHQLH
Pami&tam czasy, kiedy urz"dzenia 

MF uchodzi!y za jedne z naj!agodniej  
i najprzyjemniej graj"cych tranzystorów. 
Polecano je audio(lom oczarowanym 
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brzmieniem lamp, ale chc"cym unik- 
n"' problemów zwi"zanych z ich eksplo-
atacj". Teraz Michaelson stawia na dy-
namik&, przejrzysto$' i rockowy pazur. 
CLiC jest tego kolejnym przyk!adem.

Testowany niedawno przetwornik M1 
DAC („HFiM 6/11”) pozostawi! po sobie 
dobre wspomnienia. Nie by! to jednak 
sprz&t, który zapada w pami&'. Konstruk-
cja obu modeli mo#e by' podobna, ale 
CLiC gra o wiele odwa#niej. Subtel- 
ne, mi&kkie brzmienie zupe!nie go  
nie interesuje. Ma by' konkretnie, 
mocno i szczegó!owo. Je$li wyso-
kie tony maj" zapiszcze', mo#e-
my by' pewni, #e Musical nie 
ugrzeczni sytuacji. Zepsute na-
grania mog" si& przez to okaza' 
niezno$ne. Chocia# sporo te# 
zale#y od tego, w jaki sposób 
zosta!y zepsute. „St. Anger” 
Metalliki, który normalnie 
brzmi jak spod koca, tutaj 
zyskuje odrobin& $wie#o-
$ci. Natomiast „Californi-
cation” RHCP – dramat. 
Wiadomo, #e nawet na 
najbardziej audio(lskim 
sprz&cie ta p!yta nie za-
brzmi dobrze, ale na nie-
których systemach da si& j" 
jako$ przes!ucha' do ko%ca. Tym razem 
wytrzyma!em pi&' minut. Ale nie ma  
co p!aka', bo co Musical odbiera jedn" 
r&k", oddaje drug". Dobre realizacje wy-
padaj" jeszcze bardziej spektakularnie. 
Krótki przegl"d samplerów szybko przy-
wraca rado$' s!uchania.

Musical ma jasno okre$lone prioryte-
ty. D"#y do dos!owno$ci. Niskie tony s" 
zwarte, mocne i szybkie. Uderzaj" równo 
i punktowo. S" odmierzane z aptekarsk" 
dok!adno$ci", co nie przeszkadza im si& 
zapuszcza' g!&boko.

Przestrze% ani specjalnie nie zachwy-
ca, ani nie rozczarowuje. CLiC nie fun-
duje wra#e%, jakich do$wiadczy!em  
w te$cie B&W PM1 („HFiM 9/11”), ale 
te# nie ogranicza naturalnego potencja!u 
Audio Physiców. Scena zachowa!a pra-
wid!owe rozmiary i charakteryzowa!a si& 
czysto$ci" i napowietrzeniem. Czwórka 
z plusem.

Charakter CLiC-a jest zaznaczony na 
tyle mocno, #e w!a$ciwie nie ma znacze-
nia, z jakiego )ród!a korzystamy. Pod!"-
cza!em do niego dwa komputery przez 
USB. Korzysta!em z Wi-Fi, a na dok!ad-
k& z odtwarzacza CD w roli transportu.  
Za ka#dym razem otrzymywa!em po-
dobne rezultaty. Mo#na powiedzie', #e 

by!y to ró#ne wariacje na temat jednego 
dzie!a.

Na koniec kwestia przedwzmacnia-
cza. +a!uj&, #e nie dysponowa!em jak"$ 
powa#n" ko%cówk" mocy i adekwatnej 
jako$ci preampem, ale przeprowadzi!em 
porównanie z wykorzystaniem integry 
Creeka. W tym systemie lepiej wypa-
d!o zestawienie z wbudowanym przed-

wzmacniaczem Creeka. Pod- 
!"czony bezpo$rednio do 
wej$cia ko%cówki mocy 
CLiC zagra! jeszcze bar-

dziej stanowczo i twardo. 
Je$li kto$ planuje wykorzy-

sta' jego sekcj& preampu, 

powinien si& rozejrze' za ko%-
cówk" mocy graj"c" spokojnie  

i kulturalnie.
M1 CLiC móg!by zagrza' miejsce 

w niejednym systemie. Jest funkcjo-
nalny i sprytny. Natomiast je$li cho-

dzi o brzmienie, nie wsz&dzie b&dzie 
pasowa! idealnie. Od momentu pre-

miery prywatnie si& nim interesowa!em 
i, co tu kry', mia!em na niego chrapk&. 
Musical oferuje wszystko, czego potrze-
ba do odtwarzania plików z wielu )róde!, 
ale w systemie ukierunkowanym na dy-
namik&, przejrzysto$' i przestrze% tego 
szcz&$cia mo#e ju# by' za du#o. Gdybym 
jednak mia! nieco !agodniejsze kolumny 
lub kable, raczej nie wróci!by ju# do dys-
trybutora.

.RQNOX]MD
M1 CLiC jest w swojej kategorii jedn" 

z najciekawszych propozycji aktualnie 
dost&pnych w sklepach.

3LORW�MDN�RG�RGWZDU]DF]D�&'��
']LDïD�

0XVLFDO�)LGHOLW\��
0��&/L&
'\VWU\EXFMD�� Audio Klan
&HQD��� �����]ï
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5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24-bitowy
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 20 kHz  
 (– 0,1 dB)
=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,0025 %
6\JQDï�V]XP��� ����G%
:HMĂFLD��F\IURZH��� �USB, iPod, USB DAC,  

2 x koaksjalne, 
optyczne, RJ-45, Wi-Fi

:HMĂFLD�DQDORJRZH��� 3 x RCA
:\MĂFLD�DQDORJRZH��� liniowe, pre-out
)RUPDW\�SOLNöZ���  FLAC, WMA, AAC, 

WAV, OGG Vorbis
:\PLDU\��Z�V�J���� 10/22/30 cm
0DVD��� 3,3 kg
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