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C zy MCS-1330 to jeszcze mini-
wie˝a, czy ju˝ pe!nowymiarowy
system hi-fi? Nie wiem, ale zasto-

sowanie oddzielnych klocków i ich wypo-
sa˝enie, a tak˝e cena kompletu sprawiajà,
˝e sk!ania!bym si´ ku drugiej opcji. Produ-
cent obiecuje tak˝e znakomite wra˝enia
ods!uchowe, a to chyba najbardziej zbli-
˝a!oby MCS-1330 do audiofilskich zesta-
wów.

Budowa
MCS-1330 sk!ada si´ z amplitunera, od-

twarzacza CD i pary monitorów. Nie bra-
kuje tu nowoczesnych akcentów w postaci

gniazda USB czy stacji dokujàcej iPoda.
Oba urzàdzenia musia!y si´ nimi podzieliç.
Prawdopodobnie z powodu niewielkiej 
wysokoÊci obudowy odtwarzacza, w któ-
rym trzeba by pomieÊciç gniazdo dla iPoda
oraz nap´d optyczny. Warto wspomnieç,
˝e Yamaha radzi sobie z plikami MP3 
i WMA; wszystko jedno, czy chcemy je 
odczytaç z p!yty czy z pami´ci USB. W!aÊci-
ciele odtwarzacza z nadgryzionym jab!usz-
kiem oczywiÊcie nie b´dà musieli wyko-
nywaç ˝adnych skomplikowanych czynno-
Êci, aby pos!uchaç zapisanej w nim muzyki.
Wystarczy postawiç iPoda na gniazdku 
i mo˝na obs!ugiwaç go tak, jak zwykle, 

poziom g!oÊnoÊci regulujàc dotykowym
kó!kiem lub ga!kà w amplitunerze. Musz´
jednak przyznaç, ̋ e podobne stacje dokujà-
ce, mimo prostoty obs!ugi, nigdy do koƒca
mi nie pasowa!y. Powód jest prosty – iPod
zawsze stoi w nich na bacznoÊç albo jest
lekko pochylony. Tak czy inaczej, nie da si´
go chwyciç jak w czasie normalnego u˝yt-
kowania. Dotykowe kó!ko najlepiej obs!u-
guje si´ kciukiem, trzymajàc ca!y odtwa-
rzacz w d!oni. Ka˝da inna opcja to jak 
hamowanie lewà nogà w samochodzie 
z manualnà skrzynià biegów. Uwa˝am, ˝e
najlepiej by!oby osadziç iPoda na wysi´gni-
ku – powiedzmy: gumowej rurce lub czymÊ

Test miniwie˝a

Nowa,
wi´ksza wie˝a

Kiedy si´ dowiedzia!em, ˝e w redakcji czeka 
miniwie˝a Yamahy, pomyÊla!em, ˝e to kolejna
wersja popularnego Piano Crafta. 
Okaza!o si´ jednak, 
˝e Japoƒczycy 
przygotowali coÊ innego.

Tomasz Karasiƒski
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podobnym. JeÊli któryÊ producent 
wykorzysta ten pomys!, prosz´ nie 
zapomnieç o honorarium dla 
autora.

Yamaha pomyÊla!a te˝ 
o klientach, którzy iPodami
si´ brzydzà. Klocki mo˝na
przecie˝ przestawiç – jeÊli
odtwarzacz pow´druje na
gór´, nie b´dziemy widzieli
stacji dokujàcej, a wyÊwietla-
cze obu urzàdzeƒ !adnie si´
po!àczà. Jest tylko jeden pro-
blem – puryÊci twierdzà, ˝e 
w takim systemie wzmacniacz
zawsze powinien staç na górze,
poniewa˝ wtedy mo˝e swo-
bodniej oddawaç ciep!o, a odtwarzacz
jest lepiej docià˝ony, co powinno zmniej-
szaç wp!yw wibracji i poprawiaç precyzj´
odczytu p!yt.

Stylistyka, komfort obs!ugi i jakoÊç wy-
konania zas!ugujà na pochwa!´. MCS-1330
wyglàda skromnie, elegancko i nowocze-
Ênie. Po kilku dniach obcowania z nim nie
znalaz!em ani jednego powa˝niejszego
mankamentu. Wszystko zosta!o przemy-
Êlane i dopracowane. Do wyboru mamy 
a˝ szeÊç kombinacji kolorystycznych. Elek-
tronika mo˝e byç czarna lub srebrna, a ko-
lumny: bia!e, czarne i ciemnobràzowe.

Na pierwszy rzut oka sà to klasyczne
dwudro˝ne monitory z 25-mm kopu!kà
i 13-cm aluminiowym wooferem. Skrzyn-
ki sà solidne, sztywne i stosunkowo g!´bo-
kie. Wylot tunelu rezonansowego umiesz-
czono z ty!u. W uzyskaniu klarownego
dêwi´ku ma pomóc system kontroli wibra-
cji obudowy VCSS. To specjalne elementy
kompozytowe umieszczone w strategicz-
nych miejscach obudów. Ich kszta!t, loka-
lizacja i nachylenie zosta!y wybrane na
podstawie dok!adnych testów ods!ucho-
wych i eksperymentów.

Wzmacniacz dysponuje mocà 70 W, a to
– jak na niewielkà konstrukcj´ – bardzo
du˝o. MCS-1330 wykorzystuje wzmocnie-
nie cyfrowe realizowane przez  modulator
YDA140.

Do wzmacniacza mo˝emy pod!àczyç
trzy zewn´trzne êród!a, w tym gramofon 
z wk!adkà MM. Przydatne mo˝e byç tak˝e
wyjÊcie do subwoofera. Z odtwarzacza od-
bierzemy tylko sygna! analogowy. Gniazda
RCA rozstawiono tak szeroko, ˝e nawet
grube !àczówki spokojnie si´ zmieszczà. 

Jedyny mankament to kable zasilajàce,
zwisajàce z tylnych Êcianek. Pal licho ich
wp!yw na brzmienie – od!àczane przewody
sà po prostu wygodniejsze.

Brzmienie
Klasyczne Piano Crafty zawsze gra!y

naturalnie i ciep!o, stawiajàc na Êrednic´
pasma. Tutaj otrzymujemy brzmienie 
bardziej liniowe i obiektywne, choç nadal
niepozbawione emocjonalnego pierwiast-

ka. Bas jest mocny i wy-
starczajàco g!´boki. Co
oznacza s!owo „wystar-
czajàco”? To, ˝e nawet
cz!owiek przyzwyczajo-
ny do s!uchania Êredniej
wielkoÊci kolumn pod-
!ogowych nie odczuje
niedosytu. Je˝eli jednak

komuÊ b´dzie ma!o, mo˝e do-
kupiç subwoofer.

Zakres Êrednich i wysokich
tonów to przede wszystkim

neutralna barwa, dobra 
dynamika i powiàzana 

z nià czytelnoÊç przeka-
zu. W dêwi´ku odnaj-
dziemy równie˝ pew-
nà dawk´ przyjemnego
spokoju. Nie jest to efekt
spowolnienia czy zamule-
nia. Przeciwnie – ów spo-
kój bierze si´ wprost 
z naturalnej swobody gra-
nia. Mamy to mi!e uczu-
cie, ˝e nic si´ nie dzieje na
si!´. To samo dotyczy ste-

reofonii. JeÊli posadowicie kolumny na 
solidnych podstawkach i poeksperymentu-
jecie z ustawieniem, powinniÊcie uzyskaç
obszernà i pouk!adanà stereofoni´.

Najwa˝niejsze jednak wydaje mi si´ to, ̋ e
dêwi´k MCS-1330 z ka˝dym dniem coraz
bardziej mi si´ podoba!. A jeÊli ktoÊ 
b´dzie chcia! pójÊç jeszcze dalej, zmieniç
kable lub kolumny... witamy w klubie za-
kr´conych audiofilów.

Konkluzja
MCS-1330 to solidnie wykonany zestaw

o du˝ych mo˝liwoÊciach. iPod, pendrive,
CD, MP3, gramofon, s!uchawki – pod!à-
czymy tu niemal wszystko. Do tego ele-
gancki wyglàd i brzmienie, którego nie 
powstydzi!yby si´ taƒsze pe!nowymiarowe
zestawy audiofilskie. To zdecydowanie coÊ
wi´cej ni˝ miniwie˝a.

Yamaha MCS-1330 
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 4449 z!

Dane techniczne

Moc wyjÊciowa: 2 x 70 W
Odtwarzane formaty: CD-R/RW, MP3, WMA
WejÊcia liniowe: 2 + phono MM
Zdalne sterowanie: +
Wymiary 
amplitunera (w/s/g): 6,7/30/33,6 cm
odtwarzacza (w/s/g): 6,7/30/31 cm
kolumn (w/s/g): 31/17,6/33 cm

System MCS-1330 
– tutaj w klasycznej czerni.

W odtwarzaczu bez 
szaleƒstw, ale 
do wzmacniacza pod!àczymy 
dwa êród!a, subwoofer, 
a nawet gramofon 
z wk!adkà MM.

A z przodu mamy jeszcze 
gniazdo USB i stacj´ dla iPoda.


