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Hi-end odtwarzacz CD 

Dzielone odtwarzacze nie sà wprawdzie 
anomalià, ale te˝ trudno je zaliczyç do popularnych. 

To rodzynek w cennikach nielicznych wytwórców 
– produkt adresowany do tych, 

którzy na wiele mogà sobie pozwoliç 
i nie lubià iÊç na kompromis.

Mariusz Malinowski

UFO
MBL 1521A/1511F

UFO
MBL 1521A/1511F
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Doludzi maj´tnych jest skie-
rowana praktycznie ca!a
oferta MBL-a. Za najtaƒszy

firmowy zestaw (odtwarzacz, integra i ko-
lumny podstawkowe) trzeba zap!aciç 
65 tysi´cy z!. Flagowy system (odtwarzacz
dzielony, przedwzmacniacz, dwa mono-
bloki oraz kolumny) to ju˝ blisko 650 ty-
si´cy, liczone „sauté” – bez okablowania.
Chcàc dyktowaç takie ceny, trzeba dostar-
czaç najwy˝szà jakoÊç. Za!o˝ona przez
Wolfganga Maletzky’ego berliƒska
manufaktura robi to od 30 lat. Jej sta-
tus jest w Êwiecie hi-endu niepodwa-
˝alny. To wynik nie tylko pasji i pracy.
Podstaw´ sukcesu stanowià odwaga 
i talent. Wystarczy spojrzeç na ofert´
kolumn – móg! je zaprojektowaç albo
szaleniec, albo geniusz. Trzeba choç
przez chwil´ pos!uchaç, by zdecydowaç,
która z dwóch opcji jest prawid!owa.

Katalog MBL-a obejmuje trzy serie
elektroniki: Classic, Noble i Reference.
Opisywany zestaw to dro˝sze ze êróde!
Noble. Komplet 1521/1511 znajduje
si´ na rynku od wielu lat. Berliƒ-
czycy ho!dujà bowiem zasadzie,
˝e udanych urzàdzeƒ si´ nie
zmienia. OczywiÊcie rozwój
technologii i konkurencja
wymuszajà modyfikacje, ale
zamiast wprowadzaç nowy
model firma woli dodaç lite-
r´, dyskretnie oznaczajàcà ko-
lejny lifting.

Takie podejÊcie mi si´ podoba – produ-
cent doskonali konstrukcj´, ale nie robi
wokó! tego szumu. W ogóle polityk´ 
informacyjnà MBL-a nale˝y uznaç za
oszcz´dnà. Osoby zainteresowane szcze-
gó!ami historii danego modelu sà zdane
na w!asnà dociekliwoÊç. Z poczucia obo-
wiàzku zdo!a!em dojÊç, ˝e w recenzowa-
nym odtwarzaczu na pewno ewoluowa!a
konstrukcja obudowy. Wprawdzie linia
wzornicza pozostaje ta sama, ale w sto-
sunku, na przyk!ad, do oferty sprzed sied-

miu lat (transport nie mia! wtedy jeszcze
oznaczenia literowego, a przetwornik na-
le˝a! do generacji „D”) oddzielono od
akrylowej pokrywy Êciank´ przednià
(wczeÊniej by!a wykonana z jednej for-
my), w obu urzàdzeniach do-

dano po jednym guziku, a w przetworni-
ku diody z frontu przeniesiono do wn´-
trza os!ony wyÊwietlacza. Ponadto prze-
twornik 1511, z ty!u oznaczony jako wer-
sja „F”, przyjecha! z instrukcjà do modelu
„E”. Nie zdà˝yli poprawiç.

Budowa
Transport 1521A

Akrylowe wykoƒczenie !adowanego od
góry transportu jest luksusowe i mo˝e si´
podobaç. Górny profil kojarzy si´ nieco ze

sp!aszczonym statkiem kosmicznym.
Ci´˝kà metalowà pokryw´ podnosimy
r´cznie, a na p!yt´ nak!adamy masywny
docisk. Jak podkreÊla MBL, komora, 
w której znajduje si´ p!yta, po zamkni´ciu

klapy tworzy wyt!umionà

przestrzeƒ zapewniajàcà laserowi komfort
pracy.

Z ty!u – minimalizm, ale w przypadku
nap´du to nie problem. Mamy dwa wyjÊcia
cyfrowe w standardzie SPDIF i jedno
AES/EBU. Obok nich znalaz! si´ jeszcze za-
Êlepiony otwór na gniazdo ST, dedykowane
przesy!owi sygna!u cyfrowego na du˝e odle-
g!oÊci. Z lewej strony widaç miejsce do
monta˝u wyjÊcia opcjonalnego modu!u
SACD. Elegancki pilot systemowy zosta!
wykonany z aluminium.

Rozkr´canie MBL-a to prawdziwa ekwili-
brystyka. Po podniesieniu pokrywy okazuje
si´, ˝e przednia Êcianka zosta!a wstawiona
„luzem”. Przy skr´caniu jedna osoba sobie 
z tym nie poradzi. Pozornie ma!o stabilny
szkielet skutecznie usztywniajà cztery d!ugie
Êruby, które od góry Êciskajà konstrukcj´ 
z podstawà. W tym dziwnym rozwiàzaniu
musi si´ kryç jakiÊ sens – prawdopodobnie
mamy do czynienia z oryginalnà koncepcjà
tuningu za pomocà obudowy. Jej du˝e
p!aszczyzny wewn´trzne wyt!umiono matà
bitumicznà.

Izolacj´ od drgaƒ zapewnia mechani-
zmowi mocowanie warstwowe. Do gór-
nego akrylu przytwierdzono p!at MDF-u.
W jego wyci´ciu stalowy profil !àczy si´ za
poÊrednictwem trzech resorów z masyw-
nym mosi´˝nym mostem, który utrzymu-
je transport Philipsa CDM12Ind oraz
p!ytk´ servo. Z góry na dó! biegnie kilka
wiàzek przewodów. Sygna! cyfrowy jest
przesy!any kablem Mogami. Ka˝de wyj-

Hi-end odtwarzacz CD 

UFO wylàdowa!o.

Transport 1521A 
i przetwornik 1511F.
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Êcie odseparowano galwanicznie miniatu-
rowymi trafami.

Przy przedniej Êciance znajduje si´ p!yt-
ka z uk!adem sterujàcym oraz wyÊwietla-
czem. Najwi´cej miejsca przeznaczono na
rozbudowany zasilacz. Z ekranowanego
transformatora toroidalnego wyprowa-
dzono oddzielne odczepy dla sekcji wyj-
Êciowej, mechanizmu, cz´Êci sterujàcej
oraz wyÊwietlacza. Zastosowano elektroli-
ty BC Vishaya. Przy stabilizatorach napi´-
cia widaç charakterystyczne czerwone
kondensatory Wimy.

Przetwornik 1511F
Wyposa˝enie tylnej Êcianki przetwornika

jest bardzo bogate. WyjÊcia analogowe to
dwa RCA i jedno XLR. Do dyspozycji ma-
my dwa wejÊcia cyfrowe SPDIF (gniazdami
RCA i BNC), jedno AES/EBU oraz optycz-
ne Toslink. Podobnie jak w transporcie,
mo˝na zamówiç dodatkowe wejÊcie ozna-
czone jako „glass ST”. Jest te˝ koaksjalne
wyjÊcie cyfrowe RCA. W testowanym eg-
zemplarzu zainstalowano modu! z wej-
Êciem sygna!u SACD z transportu.

Podobnie jak w nap´dzie obu-
dowa ma konstrukcj´ hybrydowà.
Podstaw´ oraz tylnà Êciank´ wy-
konano z blachy stalowej; boki
– z aluminium, a front i po-
kryw´ – z czarnego akrylu. 
W celu wyt!umienia wn´-
trza pokryw´ wyklejono
twardà matà, pokrytà jesz-
cze grubà folià aluminiowà.

Oddzielna p!ytka z przetwornikiem
CS4398 jest utrzymywana na metalowych
wspornikach. Zanim sygna! tam trafi,

przechodzi przez odbiornik cyfrowy
CS8414. In˝ynierowie MBL-a równie˝ 
w tym urzàdzeniu stosujà koncepcj´ gal-
wanicznej separacji poszczególnych sekcji
za pomocà miniaturowych transformato-
rów. Takie rozwiàzanie znajdziemy przy
ka˝dym wejÊciu (za wyjàtkiem Toslinka),

przed przetwornikiem oraz przed stop-
niem wyjÊciowym.

Zasilanie oparto na du˝ym ekranowa-
nym toroidzie. Obok znalaz!y si´ cztery
kondensatory elektrolityczne Vishay BC
po 4700 µF ka˝dy oraz niskoszumne sta-
bilizatory napi´cia. Na tym samym druku
co zasilacz umieszczono zbalansowa-
ny stopieƒ analogowy. Pracujà w nim
wzmacniacze operacyjne Analog Devices
AD797, po parze na kana!, oraz konden-
satory Wimy. 

Ciekawa jest mo˝liwoÊç prze!àczenia
rodzaju odtwarzania pomi´dzy dwoma
trybami, nazwanymi przez producenta
„true audio”: „low” i „high”. „High” to
optymalne brzmienie (minimalne znie-
kszta!cenia) i wy!àczona korekcja b!´dów.
W pozycji „low” z kolei korekcja jest ak-
tywna, ale w ods!uchu mo˝emy si´ liczyç
z pewnym kompromisem brzmienio-
wym. Ods!uch do celów recenzji przepro-
wadzi!em w pozycji „high”.

Troch´ mo˝e dziwiç du˝a iloÊç przyci-
sków na przedniej Êciance. Po!owa z nich
to selektor wejÊç, a oprócz aktywacji „true 
audio” mamy do dyspozycji funkcj´ wyci-
szenia, tryb uÊpienia i wy!àcznik wyÊwie-
tlacza.

Wra˝enia ods!uchowe
MBL 1521A/1511F zagra! z przed-

wzmacniaczem BAT VK-3iX SE, dwiema
koƒcówkami mocy na zmian´ (Conrad-
-Johnson MF2250 i ARC VS115) oraz
monitorami Dynaudio Contour 1.3 mkII.

Dystrybutor dostarczy! ze êród!em fla-
gowà !àczówk´ Tary Labs (The Zero Di-

gital) za „jedyne” 30 tysi´cy z!. W sumie
wartoÊç kompletu wzros!a do niebotycz-
nego poziomu. 

Od poczàtku targa!y mnà wàtpliwoÊci,
czy test odtwarzacza tej klasy mo˝na prze-
prowadziç w systemie, którym dysponuj´.
Tworzà go wprawdzie urzàdzenia bardzo
dobre, ale z ni˝szej pó!ki cenowej. Na pew-

no nie pozwolà sprz´towi za niemal 60 ty-
si´cy z!otych (plus kabel) w pe!ni rozwinàç
skrzyde!. Czy jednak wystarczà, aby odkryç
ogólny charakter brzmienia? Pierwsze
chwile ods!uchu pokaza!y, ˝e tak.

Nawet gdy urzàdzenie jest bardzo
dobre, staram si´ je opisaç rzeczo-
wo, bez popadania w egzaltacj´.
Tym razem jednak musz´ si´ pod-
daç. Wiele akapitów wyrzuci!em 
z brudnopisu jako zwyczajnie nie-
szczere. Temu ods!uchowi od
pierwszej minuty towarzyszy! za-

chwyt i czy si´ to komuÊ podoba czy
nie, nie zamierzam tego maskowaç.

Dzielony odtwarzacz MBL-a to przygo-
da, jakà prze˝ywa si´ raz na kilka lat. Do-
Êwiadczenie, które wykracza poza ramy
audiofilskiej logiki. Nie trzeba d!ugiego
sta˝u, aby intuicyjnie wskazaç aspekty, 
jakie mogà ulec zmianie po wymianie 
kolumn, wzmacniacza czy êród!a w u˝y-
wanym na co dzieƒ systemie. Ka˝dy z tych
elementów wp!ywa inaczej. Ale MBL po-
stawi! wszystko do góry nogami. To nie
jest skala ró˝nicy zarezerwowana dla êró-
d!a. Zmiana by!a taka, jakbym co naj-
mniej wpià! w system nowy wzmacniacz.

Zró˝nicowanie faktury basu tworzy 
z podstawy harmonicznej spektakl sam 

w sobie. Nie chodzi tu, bynaj-

Hi-end odtwarzacz CD 

Transport Philipsa 
zamontowany 
na mosi´˝nym moÊcie.

Prawie ca!y spód zajmuje 
rozbudowany zasilacz. 
Z prawej widaç 
stopieƒ wyjÊciowy.

Skromne wyposa˝enie 
wystarczy.
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mniej, o zwi´kszenie masy tego zakresu.
Trudno te˝ operowaç takimi standardo-
wymi okreÊleniami, jak doskona!a kon-
trola czy ogromna g!´bia. Niemiecki 
zestaw potrafi zagraç wszystko. Opis sa-
mych niskich tonów z ka˝dej wys!uchanej
p!yty móg!by wype!niç recenzj´. Bo na
ka˝dym krà˝ku zapisano je inaczej, a MBL
nawet przy mniej audiofilskich realiza-
cjach przeÊwietla je niczym rentgen. Tam,
gdzie taƒszy sprz´t generuje p!ytszy bàdê
g!´bszy pomruk, MBL oddaje bogactwo
barw. Ka˝da z nich to zupe!nie inna histo-
ria. Cz´sto odnosi!em wra˝enie, ˝e gdyby
nawet wyciàç z nagrania ca!à Êrednic´ 
i gór´,  to i tak s!uchanie wcià˝ sprawia!o-
by frajd´. Fortepian, syntezator, organy,
kontrabas, gitara basowa, tuba, fagot – 
w ka˝dym przypadku przep!yw powietrza
masuje s!uchacza inaczej. I ka˝dy jest eks-
cytujàcy. Lepszego basu w swoim pokoju
po prostu nie s!ysza!em. I nie mam wcale
na myÊli basu generowanego przez od-
twarzacze CD, tylko niskie tony w ogóle.
MBL ze skromnymi monitorami Dynau-
dio robi!, co chcia! – przesunà! granic´
ich mo˝liwoÊci poza pu!ap przewidziany
chyba przez samego konstruktora. Oka-
zuje si´, ˝e granice istniejà po to, ˝eby je
przekraczaç.

Drugie, co przyku!o mojà uwag´, to
przestrzeƒ. MBL równie realistycznie
potrafi rozstrzeliç po pokoju odkurzo-
ne sztuczki Rogera Watersa („Amused
to Death”), co poustawiaç muzyków
towarzyszàcych Cassandrze Wilson.
Trzeba coÊ pokazaç poza zewn´trznymi
kraw´dziami kolumn? Trzeba odmalo-
waç kilka rz´dów w orkiestrze Londyƒ-
czyków, grajàcych symfonie Mendelssoh-
na pod batutà Claudio Abbado? Trzeba
oddaç atmosfer´ zadymionej kafejki
(Tom Waits „Nighthawks at The Diner”)?
Czy mo˝e sali koncertowej Orchard Hall
w Tokio (Keith Jarrett Trio „Always Let
Me Go”)? MBL zrobi to wszystko z naj-
wi´kszà !atwoÊcià.

O niektórych rzeczach w przypadku
urzàdzenia tej klasy nawet nie wypada
wspominaç. Szczegó!owoÊç, neutralnoÊç,
plastycznoÊç Êrednicy – to wszystko jest
oczywiste i bezdyskusyjne. Dostajemy 
i pot´˝nà mas´, i Êwie˝oÊç delikatnych,

nasyconych emocjami ruchów powietrza.
Ogromna skala dynamiki nie k!óci si´ 
z subtelnoÊcià sopranów. WyÊrubowana
mikrodynamika nie ociera si´ o agresj´.
Dêwi´k jest stabilny jak ska!a, superdo-
k!adny i analityczny, a przy tym pozba-
wiony negatywnych cyfrowych konotacji.
MBL pozwala zapomnieç, ˝e gdzieÊ tam 
w Êrodku kr´ci si´ p!yta. On czyni z muzy-
ki naturalny element rzeczywistoÊci, a ka˝-
dy utwór to nowe, intensywne prze˝ycie.

Mo˝na by kontynuowaç opis posz-
czególnych hase! z audiofilskiego s!ownika,
ale - szczerze mówiàc - w przypadku 
MBL-a nie warto zawracaç sobie tym g!o-
wy. Nie o to bowiem chodzi. W czasie 
ods!uchu moje zmys!y znajdowa!y si´ 
w czymÊ w rodzaju euforycznego letargu 
i nieustannego zdziwienia, wywo!anego ra-
doÊcià muzyki. Nie ma ró˝nicy – monofo-
niczne nagrania Beatlesów, wczesny Frank
Sinatra czy audiofilski sampler Naima – to
wszystko i znacznie wi´cej làdowa!o pod
pokrywà transportu z niezmiennym efek-
tem: wciàga!o. Nie chc´ sugerowaç, ˝e od-

twarzacz dokonuje cudów z poprawianiem
jakoÊci zakurzonych nagraƒ. On robi co
innego – sprawia, ˝e jakoÊç realizacji prze-
staje stanowiç problem; ˝e szum i sp!asz-
czona góra stajà si´ tak samo intrygujàce
jak czarne t!o nowoczesnego studia.

DoszliÊmy w ten sposób do sedna – ce-
lowo nie wzmiankowanej dotàd kwestii
muzykalnoÊci. Jest ona tak naturalna 
i zintegrowana z materia!em dêwi´ko-
wym, ˝e przy ods!uchu nawet nie zwraca

si´ na nià uwagi. Muzyka równa si´ mu-
zykalnoÊç – zrozumienie tego au-

diofilskiego prawa kosztuje

60 tysi´cy z!, nie
liczàc kabla cyfrowe-
go. Czy warto? Uwa˝am, ˝e

w kontekÊcie tego, co zaprezen-
towa! niemiecki zestaw, powy˝sza cena
nie jest wygórowana. 

A mo˝e jednak jakieÊ wady? Chyba
tylko taka, ˝e z MBL-em cz!owiek staje
si´ aspo!eczny. ˚yje tylko muzykà, a je-

go Êwiat zaw´˝a si´ do fotela ods!u-
chowego. Ten odtwarzacz wyzwala
egoistycznà audiofilskà zach!annoÊç

– s!uchaç jak najwi´cej i o niczym in-
nym nie myÊleç. A ˝e z opisu wynika

brzmieniowy idea!? Nic na to nie po-
radz´. Od urzàdzenia w tej cenie mo˝emy
wymagaç czarów. MBL ich dostarcza.

Konkluzja
Dzielony odtwarzacz MBL-a wyglàda 

i brzmi, jakby przylecia! z kosmosu. War-
to kupiç, zanim obca cywilizacja zabierze
go z powrotem.

Hi-end odtwarzacz CD 

Przycisków wi´cej ni˝ trzeba.

Na pierwszym planie zasilacz;
dalej – p!ytka konwertera.

Âwietny pilot.

MBL 1521A/1511F
Dystrybucja: Audio System
Cena: 
MBL 1521A (transport): 30330 z!
MBL 1511F (przetwornik): 28400 z!

Dane techniczne

MBL 1521A

Rodzaj urzàdzenia: transport CD
WyjÊcia cyfrowe: RCA, BNC, XLR
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 16/45/40 cm

MBL 1511F

Rodzaj urzàdzenia: przetwornik c/a
Rodzaj przetwornika: 24-bitowy
Pasmo przenoszenia: DC - 20 kHz
Zniekszta!cenia: 0,0007%
Sygna!/szum: 112 dB
WejÊcia cyfrowe: XLR, BNC, RCA, Toslink
WyjÊcia analogowe: 2 x RCA, XLR
WyjÊcia cyfrowe: koaks.
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 12,5/45/40 cm
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