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irma, z pozoru ostoja 
konserwatyzmu, ju! 
w po"owie lat 80.  

XX wieku przy"#czy"a si$ 
ochoczo do cyfrowej rewolu-
cji, prezentuj#c swój pierw-
szy odtwarzacz CD. Od tam-
tej pory katalog ameryka%- 
skiego producenta wzbogaca" 
si$ o kolejne &ród"a, obs"ugu-
j#ce niemal wszystkie dost$p-
ne formaty. Tym razem przy-
szed" czas na zaawansowany 
zestaw dzielony.

Budowa
Przedwzmacniacz/ 
/DAC D150

Sercem tandemu jest przed-
wzmacniacz D150, który  

w 2015 roku zast#pi" model D100. 
McIntosh okre'la go mianem cyfro-
wego, poniewa! pozbawiono go wej'( 
analogowych. Nie ma zatem mo!liwo'ci 
pod"#czenia do niego &róde" takich jak 
tuner, magnetofon czy odtwarzacz CD 
bez wyj'( cyfrowych, nie mówi#c o gra-
mofonie. Zamiast tego dostajemy pi$( 
wej'( cyfrowych i dwa komplety wyj'( 
analogowych (XLR i RCA), o sta"ym  
i regulowanym poziomie napi$cia wyj-
'ciowego. 
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Urz#dzenie mo!e by( u!ywane jako 
przedwzmacniacz i sterowa( ko%cówk# 
mocy albo s"u!y( jako sam przetwor-
nik c/a, partneruj#cy firmowemu tran- 
sportowi CD/SACD oraz innym &ró-
d"om cyfrowym, jak odtwarzacze stru-
mieniowe, serwery muzyczne b#d& 
komputery.

D150, podobnie jak poprzednik, jest 
oparty na sprawdzonym, 32-bitowym 
chipie ESS Sabre ES9016. Wed"ug da-
nych katalogowych, ten o'miokana"owy 
uk"ad pozwala uzyska( wysok# dynami-
k$ (124 dB) przy bardzo niskich znie-
kszta"ceniach. McIntosh zastosowa" go 
w konfiguracji Quad Balanced, czyli 

poczwórnie zbalansowanej: na ka!dy 
kana" stereo przypadaj# tu cztery prze-
tworniki. 

Tym, co odró!nia D150 od D100, 
jest mo!liwo'( odbioru sygna"u DSD, 
przesy"anego ze wspomnianego trans-
portu. Do transmisji s"u!y przewód  
w standardzie DIN, do"#czany bez do-
p"aty. Bonusem jest wysokiej klasy 
przedwzmacniacz s"uchawkowy z wyj-
'ciem typu du!y jack, który mo!e ob-
s"u!y( s"uchawki o impedancji od 20 do 
600 omów.

Na tylnej 'ciance znalaz"o si$ pi$( 
wspomnianych wej'( sygna"u cyfrowe-

go: dwa koaksjalne, dwa optyczne, DIN 
oraz USB, przyjmuj#ce sygna" PCM do 
cz$stotliwo'ci 32 bitów/384 kHz. Je'li 
chodzi o odtwarzanie sygna"ów DSD/ 
/DXD, to do wyboru jest bogate spek-
trum formatów, w tym DSD64, DSD128, 
DXD 352,8 kHz i DXD 384 kHz (trans-
fer asynchroniczny przez USB).

Oprócz wspomnianych podwójnych 
wyj'( analogowych s# jeszcze cztery 
sloty systemowe, które przeznaczono 
do "#czenia urz#dze% McIntosha.

Przedni panel to znana od lat „mako-
wa” elegancja. Umieszczony centralnie 
wy'wietlacz pokazuje trzy podstawowe 
informacje: nazw$ wej'cia, cz$stotli-

wo'( próbkowania b#d& nazw$ forma-
tu oraz poziom sygna"u w skali 0-100. 
Dwa ulokowane symetrycznie pokr$t"a 
s"u!#, odpowiednio, do wyboru &ród"a 
i regulacji g"o'no'ci. Do tego s# jeszcze 
trzy przyciski: standby, mute oraz setup. 
Ten ostatni umo!liwia zmian$ ustawie% 
fabrycznych b#d& wgranie firmowego 
oprogramowania. Schludnie, przejrzy-
'cie i klasycznie.

Transport MCT450
Nie mniej elegancki jest transport 

CD/SACD, który na pierwszy rzut oka 
trudno odró!ni( od firmowych odtwa-
rzaczy zintegrowanych. Zastosowano  
w nim zdublowany laser, który, w po"#-
czeniu z podwójn# pr$dko'ci# odczytu, 
ma zapewni( dok"adniejsze odtwarza-
nie nawet porysowanych p"yt. Odczyt 
tablicy zawarto'ci (TOC) trwa do'( 
d"ugo, do czego wspó"czesne &ród"a 
zd#!y"y nas przyzwyczai(, natomiast 
praca mechanizmu wysuwania szuflady 
to in!ynierski majstersztyk. Wykonana 
z metalu tacka porusza si$ niezwykle 
p"ynnie, cicho i z gracj#, wydaj#c je-
dynie dyskretny, mi"y dla ucha szmer.  
Po wysuni$ciu jest zblokowana tak moc-
no, !e chyba mo!na by na niej usi#'( 
(cho( nie próbowa"em i nie zach$cam). 
Na przednim panelu umieszczono 

po cztery przyciski steruj#ce  
najwa!niejszymi funkcja- 

mi. Guzik oznaczony 
jako „layer” w przy-

padku p"yt hybrydo-
wych pozwala prze-
chodzi( pomi$dzy 
warstwami.

Znajduj#cy si$ tu!  
pod szuflad# wy-

'wietlacz podaje naj- 
wa!niejsze informa-

cje dotycz#ce numeru 
utworu i czasu. Kiedy  

w odtwarzaczu wyl#duje p"y-
ta SACD, pojawi si$ równie! zakodowa-
ny na niej CD-Text, ale ze wzgl$du na 
ma"e rozmiary i ograniczon# czytelno'( 
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wy'wietlacza matrycowo-punktowego nie 
ma co liczy(, !e b$dziemy z niego korzy-
sta(, siedz#c wygodnie na kanapie, z dala 
od sprz$tu.

Tylna 'cianka to, jak na McIntosha, 
pe"na asceza. Oprócz gniazda zasilania 
IEC mamy tu cztery wyj'cia cyfrowe – 
optyczne, koaksjalne, AES/ABU oraz 
DIN. Czy potrzeba czego' wi$cej w trans-
porcie? Mo!liwo'ci po"#cze% i kon)gura-
cji przewidziano bez liku i nie s#dz$, by 
komukolwiek czego' zabrak"o.

Nad pilotami systemowymi McIn-
tosha zn$cano si$ ju! wielokrotnie, 

porównuj#c je do taniej chi%szczyzny. 
Najwyra&niej producent wzi#" sobie te 
uwagi do serca, bo sterownik, jaki otrzy-
ma"em w komplecie, cho( nadal plasti-
kowy, wygl#da elegancko. Wprawdzie 
mnogo'( przycisków i funkcji nastr$cza  
z pocz#tku nieco problemów, jednak 
mo!na si$ przyzwyczai(.

Tandem McIntosha,  
po"#czony firmowym  

kablem DIN oraz koak-
sjalnym Tellurium Gra- 

phite, gra" w towarzy-
stwie wzmacniacza zinte- 

growanego Gryphon Cal-
listo 2200, do którego sy-

gna" trafia" symetryczny-
mi kablami Sommer Cable.  

W przedwzmacniaczu wy-
korzystywa"em zarówno wyj-

'cia o sta"ym (regulacja g"o-
'no'ci odbywa"a si$ wtedy we 

wzmacniaczu), jak i zmiennym 
poziomie sygna"u (wzmacniacz  

w trybie ko%cówki mocy, regulacja 
w przedwzmacniaczu). Wzmacniacz 

z monitorami Dynaudio Contour 1.8 
by" po"#czony przewodami Nordost 

Red Dawn.

Bywam z"o'liwy, dlatego lubi$ cza-
sem rozpocz#( formalne ods"uchy od 
materia"u, który nie ma prawa dobrze 
zabrzmie( na !adnym sprz$cie. W"a-
'nie dlatego na pierwszy ogie% poszed" 
album koncertowy Johna Mayalla „Jazz 
Blues Fusion” – muzyczna pere"ka,  
a jednocze'nie realizatorska pora!ka. 
Brzmienie potrafi si$ tu zmienia( nie 
tylko z utworu na utwór, lecz cz$sto 
przechodzi wielokrotn# transformacj$ 
w ramach jednego utworu. Stereofonia 
jest do'( umowna i realizowana wed"ug 
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recepty lewo-'rodek-prawo (niekoniecz- 
nie w tej kolejno'ci). 

Co zrobi" zestaw McIntosha? Sobie 
tylko znanym sposobem zamaskowa" 
liczne niechlujstwa realizatora, a wy-
doby" z muzyki Mayalla to, co w na-
graniach koncertowych najwa!niejsze: 
atmosfer$, !ywio"owo'( i bezpo'red-
nio'(. Doskonale zaznaczona by"a ryt-

mika utworów, ich tempo oraz pulsacja. 
Ods"uch kolejnych albumów dowiód", 
!e s# to cechy, które ameryka%ski ze-
staw stawia na pierwszym miejscu. Co 
wi$cej, ka!dy gatunek muzyki tylko na 
tym zyskuje! Jazz, blues, wielka sym-
fonika, country – doskonale znane mi 
utwory wyda"y si$ nagle jakby odrobi-

n$ !ywsze, barwniejsze i z wyra&niej 
zaznaczonym rytmem. Owszem, by"o 
to brzmienie lekko podrasowane i stro-
jone wed"ug z góry przyj$tej koncep-
cji. Jak si$ jednak oburza( na odej'cie 
od neutralno'ci, skoro prezentowana 
w ten sposób muzyka zach$ci niejed-
nego do przes"uchania swojej p"yto-
teki od nowa? A to dopiero pocz#tek  
atrakcji.
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Kiedy w odtwarzaczu zacz$"y l#dowa( 
p"yty Johnny’ego Casha z serii „Ameri-
can Songbook”, przysz"a kolej na podzi-
wianie 'rednicy. Wokal by" delikatnie 
wypchni$ty przed lini$ bazy, lekko ocie-
plony i nies"ychanie bezpo'redni. *red-
nie tony – nie tylko g"os Casha – mia"y 
kremow#, mi"# dla ucha barw$, a  jed-
nocze'nie by"y selektyw-
ne, szczegó"owe i bliskie. 
W przypadku McInto-
sha zakres ten nie ma nic 
wspólnego ze stereotypowo 
poj$t# cyfrowo'ci#, ale te! 
nie stara si$ na si"$ na'la-
dowa( analogowej maniery, 
polegaj#cej na przesadnym 
ociepleniu d&wi$ku. Po pro-
stu – ujmuje naturalno'- 
ci#, o jak# bywa trudno na-
wet w przypadku dro!szych 
urz#dze%. 

*rednica robi tym wi$ksze 
wra!enie, !e jest umiejsco-
wiona w przestrzeni wymo-
delowanej bardzo „po ame-
ryka%sku”, z jak# zetkniemy 
si$ w przypadku wielu urz#-
dze% hi-fi i hi-end zza Oce-
anu. Scena jest zawieszona 
bardzo nisko – czasami zdaje 
si$, !e d&wi$k wr$cz 'ciele si$ 
u naszych stóp. Jest te! mo-
numentalna. Obraz, jaki wy-
czarowa" tandem McIntosha 
w „Missa solemnis” Beetho-
vena, przypomina" olbrzymi 
fresk malowany szerokimi, 

zamaszystymi poci#gni$ciami p$dzla. 
W przypadku muzyki sakralnej i sym-
fonicznej taki rozmach i skala robi# 
wielkie wra!enie, cho( przypuszczam, 
!e cechy te doceni# tak!e mi"o'nicy 
innego repertuaru. Rzecz charakte-
rystyczna – o ile rozci#gni$cie sceny 
na boki zdaje si$ pozbawione granic,  

o tyle g"$bia zostaje sp"ycona. By( mo!e 
wynika to faktu, !e zestaw, dla którego 
priorytetem jest bezpo'rednio'(, stara 
si$ pokaza( wszystkie plany i szczegó-
"y jak najbli!ej s"uchacza, nie tworz#c 
zb$dnego dystansu. Tak czy inaczej,  
o orkiestrze s"uchanej z dalekiego rz$du, 
rozpi$tej na "uku za kolumnami, mo!na 
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zapomnie(. W McIntoshu wszystko jest 
na wyci#gni$cie r$ki. 

Kiedy przysz"a pora na koncerty 
skrzypcowe Vivaldiego, ameryka%skie 
urz#dzenia bezb"$dnie odda"y ich za-
maszyste brzmienie i niepohamowa-
n# energi$. Znakomita rozdzielczo'( 
nie pozostawia"a cienia w#tpliwo'ci, 
!e mamy do czynienia z urz#dzeniami  

z wysokiej pó"ki. Jeszcze wi$kszy res-
pekt budzi"o jednak umiej$tne wywa!e-
nie proporcji pomi$dzy ca"o'ci# przeka-
zu, a jego detalami. Po kilku minutach 
s"uchania przy"apa"em si$ na tym, !e 
przytupuj$ g"o'no nog# do taktu, jak, 
nie przymierzaj#c, przy muzyce Mayal-
la. Wielka w tym zas"uga punktualne-
go i krótkiego basu McIntosha, który 
tchn#" dodatkow# energi$ w barokowe 
basso continuo.

A co s"ycha( na przeciwleg"ym bie-
gunie? Wysokie tony, cho( dok"adne 
i pozbawione zbytecznych wyostrze%, 
mog"yby by( nieco barwniejsze i lepiej 
wype"nione. Zdarza"o si$, !e wpada"y  
w syntetyczno'(. By"o to jednak s"ycha( 
g"ównie w bezpo'rednim porównaniu 
z u!ywanym przeze mnie na co dzie% 
zestawem, któremu ton nadaje „mi$k-

ki” przetwornik Hegla. To, czy cecha ta 
b$dzie dla nas istotna, w du!ej mierze 
zale!e( b$dzie od naszych upodoba%, 
a tak!e od charakteru sprz$tu towarzy-
sz#cego. Zreszt#, musz$ przyzna(, !e po 
kolejnej odtworzonej przez McIntoshe 
p"ycie mój s"uch w pe"ni zaadaptowa" 
si$ do takiej szko"y brzmienia i twarda 
góra przesta"a mi przeszkadza(. Zacz#-
"em za to docenia( jej szczegó"owo'(  
i otwarto'(. 

Z recenzenckiego obowi#zku wypada 
wspomnie( o p"ytach SACD, cho( for-
mat ten nigdy nie budzi" we mnie spe-
cjalnego entuzjazmu. U!ycie przycisku 
„layer” w transporcie pozwoli"o jednak 
stwierdzi(, !e w przypadku p"yt hy-
brydowych ró!nica mi$dzy formatami 
jest faktycznie zauwa!alna, a nagrania  
w DSD oferuj# minimalnie lepsz# defi-
nicj$, oddech i g"adsz# faktur$ d&wi$ku 
– z naciskiem wszak!e na „minimalnie”. 
Niespodziank# okaza"o si$ natomiast 
samo po"#czenie DIN, które nieznacz-
nie poprawi"o tak!e brzmienie odtwa-
rzanych p"yt CD. Do tego stopnia, !e 
w"a'ciwie przez ca"y czas testu z kabla 
koncentrycznego korzysta"em spora-
dycznie. Czy!by 'wiat hi-fi mia" jeszcze 
!a"owa(, !e odszed" od pi$ciopinowych 
z"#cz? 

Dawno ju! nie opisywa"em &ród"a, 
które sprawi"oby mi tyle frajdy i po-
zwoli"o na nowo ws"ucha( si$ w dobrze 
znane p"yty. Zestaw McIntosha nie jest 
wzorem neutralno'ci, ale nawet je'li 
oszukuje nasz s"uch, robi to w sposób 
zniewalaj#cy. Plastyczno'(, nasycenie, 
aksamitna faktura i trójwymiarowo'(, 
po"#czone ze 'wietnie trzymanym ryt-
mem – je'li kto' jest czu"y na te aspek-
ty, to mo!e znalaz" ju! swoje &ród"o  
idealne.

 
MCT450/D150

4 Hz – 20 kHz (+/-0,5 dB)

  4 Hz – 68 kHz (+0,5/-3 dB),  

110 dB
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