Hi-end wzmacniacz dzielony

Z dedykacjà
dla Pana S∏awka
McIntosh C22/MC75
Maciej
Stryjecki

Wyglàd
wzmacniaczy
McIntosha
wywo∏uje szybsze
bicie serca
nie tylko u audiofilów.
Niepowtarzalne wzornictwo zainspirowa∏o tak˝e
twórców filmowych – sprz´t amerykaƒskiej firmy
wyst´powa∏ w wielu hollywoodzkich produkcjach.
Trafia∏ te˝ na ∏amy prasy
niezwiàzanej z bran˝à hi-fi.
Widzia∏em go
nawet na obrazie
wspó∏czesnego malarza.
Marka, chyba jako jedyna
w Êwiecie hi-endu, wypracowa∏a
styl rozpoznawany
przez kompletnych laików. Nazwa
mo˝e wylecieç z g∏owy, ale niebieskie
wskaêniki i archaiczne pokr´t∏a
pozostajà w pami´ci na zawsze.
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T

en przypadek musi wywo∏ywaç
zazdroÊç, nawet u specjalistów od
wizerunku pracujàcych w imperiach Êwiata biznesu. Mijajà dekady,
a Mak pozostaje taki sam. Spadkobiercy
Franka McIntosha nie wpadli, na szcz´Êcie, na pomys∏ przeprowadzenia rewolucji i mo˝emy patrzeç, jak legenda trwa
i zdobywa nowych wyznawców.
Na 60-lecie firmy McIntosh nie przygotowa∏ kapiàcej z∏otem superwie˝y za
100000 euro, tylko repliki urzàdzeƒ z lat
60. Monobloki przypominajà legendarnà
konstrukcj´ MC75 z 1961, a przedwzmacniacz to niemal bliêniak modelu z 1962
roku. By∏y to produkty na tyle dobre,
by staç si´ wzorcami w swoich czasach.
Ich archaicznoÊç jest dzisiaj zaletà –
w tamtych czasach samochód mia∏ s∏u˝yç
rodzinie przez dwa pokolenia; obecnie to
jednorazówka naszpikowana elektronikà.
Kupujàc Maka, p∏acicie nie za kondensatory czy nawet trafa, ale za kontynuacj´ ponadpó∏wiecznej tradycji.
OK, nie wszystkie produkty sà
równie udane. Najtaƒsze integry,
pozbawione autoformerów, cz´sto
nie wytrzymujà porównaƒ z konkurencjà. Ale ta nie b´dzie mia∏a
magicznych wskaêników. Podobnie êród∏a zintegrowane – zawsze zawodzi∏y moje nadzieje. Ale
na wzmacniaczach firma si´ zna,
czego dowodem choçby MA7000
– mój domownik, a przy okazji
piec, który nareszcie z wi´kszoÊci
porównaƒ wychodzi zwyci´sko.
To Êwietny i efektowny produkt, choç
przy opisywanym zestawie wyglàda jak
brzydkie kaczàtko. System „urodzinowy”
to najpi´kniejszy sprz´t, jaki oglàda∏em
przez ostatnich iks lat. Kiedy rozpakowa∏em pude∏ka i postawi∏em go na szafkach,
po prostu mnie zatka∏o.

Budowa
Przedwzmacniacz C22
Osoby ceniàce klasycznà urod´ b´dà
zachwycone. C22 wyglàda jak ˝ywcem
przeniesiony z lat 60. Obudow´ wykonano z blachy, dodajàc aluminiowe p∏yty

po bokach. Front sk∏ada si´ w po∏owie
z b∏yszczàcego aluminiowego panelu
i szklanej, r´cznie szlifowanej szyby. MieÊci si´ na nim mnóstwo pokr´te∏. W czasach, gdy powstawa∏ projekt, u˝ytkownicy
lubili regulacje. Najwi´ksze ga∏ki to balans
i potencjometr g∏oÊnoÊci. Pomi´dzy nimi
znajduje si´ selektor êróde∏ i prze∏àcznik
mono/stereo. Jest niezwykle rozbudowany i pozwala miksowaç kana∏y w dowolnej konfiguracji. W dzisiejszych realiach
nikomu si´ raczej nie przyda.
Jak ka˝dy McIntosh, preamp ma regulacj´ barwy tonów niskich i wysokich. Nie

sà to zwyk∏e potencjometry, ale prze∏àczniki dzia∏ajàce w zakresie +/- 10 dB,
w dziesi´ciu skokach co 2 dB. U˝ywa si´
ich rzadko, ale je˝eli oglàdacie du˝o filmów, g∏ównie polskich (chyba nigdy nie
dorobimy si´ dobrych dêwi´kowców), lub
s∏uchacie starszych nagraƒ, b´dà jak
znalaz∏. Mo˝na je od∏àczyç pierwszym
z szeÊciu prze∏àczników, znajdujàcych si´
w centrum aluminiowego frontu.
Kolejne dwa to monitor ods∏uchu po
taÊmie i filtr loudness. C22 wyposa˝ono
w gniazdo s∏uchawkowe 6,3 mm oraz dwa
wyjÊcia do koƒcówek mocy stereo (albo

Wie˝´ chcia∏oby si´ postawiç
w∏aÊnie tak, ale ktoÊ chyba
nie przewidzia∏, ˝e kable
wystajàce z gniazdek
mogà popsuç widok.

czterech monobloków). W∏àczamy je kolejnymi dwoma plastikowymi guzikami.
Ostatni to w∏àcznik sieciowy.
Do przedwzmacniacza mo˝na pod∏àczyç siedem êróde∏. Pi´ç liniowych i... dwa
gramofony, wyposa˝one we wk∏adk´ MM
albo MC. Obecnie szlifierka do winyli to
rzadkoÊç. W latach 60. stanowi∏a podstawowe êród∏o sygna∏u i rodzaj wk∏adki
oraz jej jakoÊç by∏y wa˝niejsze od dzisiejszego dylematu: czy wybraç odtwarzacz
CD czy urzàdzenie wieloformatowe. Za
jedynego konkurenta gramofonu uznawano magnetofon szpulowy z du˝à pr´dkoÊcià przesuwu taÊmy. Tylko on si´ zbli˝a∏ do jakoÊci p∏yty, ale wcale nie sprawia∏
mniej k∏opotów. By∏ cz´sto daleko bardziej skomplikowany i dobór taÊmy poch∏ania∏ wi´cej czasu ni˝ ustawienie
wk∏adki i antyskatingu.
Dwa prze∏àczniki obrotowe w prawym
dolnym rogu to prawdziwa niespodzianka dla analogowców. Pozwalajà precyzyjnie dostosowaç parametry przedwzmacniacza korekcyjnego do wymagaƒ

C22 wyglàda jak wypo˝yczony
z muzeum. Wiele osób
zobaczy w nim
kwintesencj´ pi´kna hi-fi.
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Osobne obwody
MM i MC. Prze∏àczniki
pozwalajà dopasowaç
parametry do wk∏adek.

wk∏adki. Kupno osobnego phono stage’a, nawet wyrafinowanego, mo˝e si´
wi´c dla posiadaczy C22 okazaç wyrzucaniem pieni´dzy w b∏oto.
Tylnà Êciank´ podzielono na sektory
wejÊç i wyjÊç. W pierwszym mamy dwa
RCA i jedno XLR oraz p´tl´ magnetofonowà. W drugim – siedem kompletów RCA (CD i D/A zdublowano na
XLR-ach). Najszerzej rozstawiono najwa˝niejsze, czyli gramofonowe (MC
i MM). Dla obu rodzajów wk∏adek przewidziano osobne zaciski uziemienia. Bezpiecznik wyprowadzono na zewnàtrz.
Producent utrzymuje, ˝e klasyczne
wzornictwo C22 ∏àczy si´ z nowoczesnà
technikà. Na szcz´Êcie nie oznacza to, ˝e
w obudowie znajdziemy mnóstwo scalaków. Jedyny du˝y uk∏ad obs∏uguje logik´; reszta to tradycyjny, dyskretny tor
sygna∏u.
Elektronika mieÊci si´ na trzech p∏ytkach. Najwi´ksza zawiera uk∏ady zasilania i wejÊcia. Podstaw´ zasilacza stanowi transformator rdzeniowy Kitamura
Kiden, niewielkie kondensatory elektrolityczne i tranzystory stabilizujàce napi´cie.
WejÊcia XLR wlutowano bezpoÊrednio
w niewielkà zielonà p∏ytk´, razem z portami przesy∏u danych (za nimi znajdziemy
jedyne scalaki, ale poza torem sygna∏owym). Gniazdo sieciowe i transformator
odizolowano od elektroniki metalowymi
przegrodami.
Najwa˝niejszà p∏ytk´ ustawiono wzgl´dem pod∏ogi pod kàtem 45 stopni. Pod
nià znajdziemy bateri´ kondensatorów
MKP Wimy, a na niej szeÊç chiƒskich
lamp 12AX7A. Pracujà w metalowym kube∏ku – os∏onie, która w zasadzie uniemo˝liwia samodzielnà wymian´. Lampy
sà jednak d∏ugowiecznie i je˝eli zajdzie
koniecznoÊç zastàpienia ich nowymi,
warto si´ udaç do serwisu. Baƒki zlokali90
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zowano blisko kratek wentylacyjnych. Lepiej wi´c na urzàdzeniu nic nie stawiaç.
Poza tym funkcjonalnoÊç jest wzorcowa,
w odró˝nieniu od reszty zestawu.
Wyjàtkowy wyglàd jubileuszowego
Maka ∏àczy si´ z takà samà jakoÊcià wykonania. O ile zachowacie odrobin´
dba∏oÊci, pos∏u˝y do okràg∏ej, setnej
rocznicy.
Z preampem otrzymujemy pilot. Na
szcz´Êcie nie jest to plastikowy sterownik
z kilkudziesi´cioma przyciskami, nie wiadomo do czego (specjalnoÊç firmy) tylko
aluminiowy, minimalistyczny (choç wielgachny) przedmiot, którego obs∏ug´ opanujecie od razu. Przedwzmacniaczem
steruje pi´ç guzików. Kolejnych pi´ç przewidziano dla êród∏a.

Monobloki MC75
Monobloki MC75 sà po prostu Êliczne.
Wyglàdajà jak rodzinny klejnot albo zabawka dla du˝ych i bogatych ch∏opców.
To produkt dla osób, które kupujà jaguara E-type w kolekcjonerskim stanie i co
miesiàc inwestujà w jego utrzymanie
Êrednià krajowà. Ogniki lamp, z∏ocona
blacha i precyzja wykonania sk∏adajà si´
na niepowtarzalny efekt, wart dowolnych
pieni´dzy.
Koƒcówki prezentujà si´ wspaniale,
kiedy wypakujemy je z pude∏ka. Pochylona pod kàtem 45 stopni p∏yta z przy∏àcza-

mi stwarza dodatkowo wra˝enie profesjonalnego narz´dzia i pokazuje, ˝e to nie
zabawka. I bez tego MC75 zas∏ugujà na
honorowà pó∏k´ w muzeum techniki.
Precyzja wykonania monobloków jest
równie imponujàca jak przedwzmacniacza. Blachy obudowy spasowano idealnie.
Ze z∏ocistej wystawki sterczy pi´ç lamp.
Na wejÊciu pracuje 12AX7A, jako sterujàce 12AT7, ca∏e trio ma logo McIntosha
i miejsce produkcji w Chinach. Moc dostarczajà dwie KT88, tym razem z Rosji.
Je˝eli ktoÊ chce sprawdziç inny charakter
brzmienia, mo˝e je wymieniç na 6550.
Wszystkie lampy osadzono w ceramicznych podstawkach. KT88 w zag∏´bieniach, si´gajàcych kilka centymetrów poni˝ej z∏ocistej blachy.
Elektronika mieÊci si´ na dwóch p∏ytkach drukowanych. Lampy pracujà
w uk∏adzie push-pull. W komplecie wtyków mamy jedno wejÊcie w dwóch standardach (RCA/XLR). Jest tak˝e wyjÊcie do
nast´pnego monobloku, zrealizowane
identycznie. Odczepy dla kolumn dostosowano do impedancji 2, 4 i 8 omów. We
wszystkich przypadkach dysponujemy
mocà 75 W.
Mimo wszystko, przyczepi´ si´ do najwi´kszego atutu urzàdzeƒ, poniewa˝
chcia∏bym, ˝eby kolejna wersja jubileuszowa spe∏ni∏a tak˝e moje oczekiwania.
Koƒcówki Maka to manifest pi´kna
w przemyÊle hi-fi. Na kolorowych, precyzyjnie skomponowanych reklamach stoi
elegancki sprz´t, który dodaje wn´trzom
uroku. I nigdzie nie ma kabli, które psujà
ogólne wra˝enie. Dlatego ukrywa si´ je
w Êcianach albo pod∏odze i ka˝dy dobry
instalator zacznie budow´ pokoju ods∏uchowego od kucia tynków. Nawet najpi´kniejsze kable wyglàdajà najlepiej, kiedy ich nie ma. Dlatego myÊl´, ˝e oryginalny projekt powinien ulec modyfikacjom,
które pozwolà iÊç wysmakowanemu
wzornictwu ∏eb w ∏eb ze wspó∏czesnym
wygodnictwem i odrobinà rozsàdku.
Najpierw musicie si´ zastanowiç, jak
ustawiç monobloki na pó∏ce. Pierwsza
myÊl to: na przedwzmacniaczu. Nic z teZ lewej wyjÊcia,
z prawej wejÊcia.
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go, bo musimy zapewniç wentylacj´ lampom. Czyli: na osobnym blacie albo po
bokach. Wtedy potrzebna jest szeroka
szafka. Tylko na takiej MC75 b´dà si´
prezentowaç, jak nale˝y i jakoÊ wyt∏umaczymy ˝onie wydatek taki sam, jak na
Fiata 500, o którym marzà wszystkie jej
kole˝anki (najlepiej, gdyby by∏ czerwony). Mak jest jeszcze ∏adniejszy, wi´c
wybaczy. Tylko te kable, obrzydliwoÊç… A z nimi mo˝emy sobie
nie daç rady. ˚eby to udowodniç, zacznijmy walk´ z opornà
materià.
1. Stawiamy ty∏em, czyli
transformatorami do oczu.
Odpada. Wzmacniacz z tej
strony przypomina zasilacz

Kratka chroni lampy
przed wÊcibskimi paluchami.
Zdejmuje si´ jà
w kilkanaÊcie sekund.

wide∏ki i zbalansowanej ∏àczówki. Przewody plàczà si´ na pierwszym planie.
Elementem dominujàcym nie jest lampa
sterujàca, ale wtyk XLR. Równie pi´kny,
jak zapasowe ko∏o na masce wspomnianego jaguara.
4. Stawiamy do przodu szerszà Êciankà z napisami. Najlepsze wyjÊcie, bo
widzimy wszystkie lampy. Wyglàdajà
pi´knie, nawet os∏oni´te metalowà siatkà, przykr´canà dwoma krzy˝akowymi
Êrubkami (klatk´ zdejmuje si´ w kilkanaÊcie sekund). To najbardziej oczywista
pozycja, ale te˝ nie pozbawiona przeciwwskazaƒ. Z obu stron wyrastajà kable,

Po jednej sztuce na kana∏.

do spawarki, którà trzymamy w gara˝u.
O innych „aspektach” nie ma si´ co wypowiadaç.
2. Naprzód dajemy pionowà Êciank´
z logo firmy, gniazdem sieciowym
i bezpiecznikiem wyprowadzonym na
zewnàtrz. Widzimy wprawdzie lamp´
mocy, ale to jedyna atrakcja, która mog∏aby usprawiedliwiç ten desperacki
krok.
Dwie pierwsze mo˝liwoÊci sà oczywiÊcie idiotyczne i mo˝na je od razu pominàç. Przejd´ do tych sensownych.
3. Frontem do oczu làduje Êci´ta
Êcianka z pod∏àczeniami, jak na reklamach. Widzimy w´˝szy bok, wi´c mo˝emy postawiç monobloki obok siebie.
Zajmà tyle miejsca co preamp. Nawet b´dà do niego pasowaç wizualnie. Sterczàce gniazda saute wyglàdajà smacznie,
póki nie pod∏àczymy do nich kabli. G∏oÊnikowych, uzbrojonych w banany lub

Obudowa pokryta szczerym z∏otem.
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niczym ramiona oÊmiornicy. Poza tym,
je˝eli zechcecie postawiç preamp i koƒcówki na jednej szafce, b´dziecie musieli
przewidzieç 15 cm wolnej przestrzeni
pomi´dzy nimi, bo nie zmieÊci si´ porzàdny wtyk sieciowy, a kabla nie da si´
z∏amaç zaraz za nim, jak s∏omki do picia
fanty. Inne te˝ b´dà wyglàdaç cokolwiek
oryginalnie. Czy˝by projektanci Maka
zapomnieli o takim drobiazgu? Poza tym
wielkoÊç napisu, je˝eli ma byç na froncie, zosta∏a obliczona dla
krótkowidzów. Mam minus
5 dioptrii, wi´c i tak nic
nie zobacz´ z trzech metrów, choçby by∏o wykrzyczane wo∏ami.

w z∏oconà ram´, z aksamitnym kutasem
(to taki wisior ze sznurków, przewa˝nie
przy oknie albo do dzwonka).
Na koniec jeszcze jedna informacja.
˚ó∏ty kolor, który widzicie na zdj´ciach,
to nie miedê, a szczere z∏oto.

Konfiguracja systemu
W teÊcie wzmacniaczowi towarzyszy∏y
kolumny Audio Physic Tempo VI i odtwarzacz Gamuta CD3, na zmian´ z Ayre
C-5xeMP. Okablowanie sygna∏owe pochodzi∏o od Fadela; sieciowe od Neela.

Trzeba sobie jednak uÊwiadomiç, ˝e
nawet 75 W z lamp KT88 nie mo˝e si´
równaç z pot´˝nymi piecami tranzystorowymi w zadaniach takich, jak tworzenie Êciany dêwi´ku czy poruszanie opornymi membranami ogromnych kolumn
pod∏ogowych. Osoby zainteresowane
MC75 zdajà sobie z tego spraw´. Nie
b´dà pod∏àczaç koƒcówek do czterodro˝nych smoków i raczej nie zechcà
s∏uchaç heavy-metalu. Je˝eli skoncentrujemy si´ na materiale odro-

Dlatego proponuj´ swoje
us∏ugi Makowi. Jako projektant nie mam wielkiego
doÊwiadczenia, ale mo˝e
warto wziàç pod uwag´ sugestie amatora. Gniazda
montuje si´ z ty∏u. Warto
si´ najpierw zastanowiç,
gdzie MC75 ma ty∏. Sà
dwie propozycje.
1. Tam, gdzie kabel
sieciowy wita si´ z przeznaczonym mu gniazdem.
Przenosimy w to miejsce
wszystkie z∏àcza: g∏oÊnikowe,
wejÊcia/wyjÊcia i pozosta∏à mena˝eri´. Na z∏oconym froncie pozostawiamy w∏àcznik sieciowy i czerwonà diod´, ewentualnie prze∏àcznik czu∏oÊci
wejÊcia (dopasowujàcy napi´cie êród∏a
w systemie, czyli odtwarzacza CD) i selektor wejÊcia RCA/XLR. Sà ma∏e i nie
psujà wizerunku. Zostaje miejsce na logo
firmy i ewentualnie na ma∏e, okràg∏e
wskaêniki (bardziej „vintage” od kwadratowych). ¸adne okienka mo˝na zma∏powaç od Marantza. Mogà pokazywaç
poziom wzmocnienia albo napi´cie w sieci. Wszystko jedno; i tak nikt nie szuka na
nich konkretnych informacji. Nie widzimy kabli.
2. Za transformatorami. Upychamy
tam wszystkie gniazda, ∏àcznie z sieciowym; prze∏àczniki tak˝e. W∏àcznik
sieciowy zostawiamy albo z lewej strony,
albo przenosimy go na front, razem
z diodà (lepiej). Napisy zmniejszamy
trzykrotnie. Przód zostawiamy czarny albo dajemy z∏oconà blach´. Wskaêniki
(okràg∏e) do przemyÊlenia. Nie upieram
si´, ale jak ju˝, to ma∏e.
Je˝eli taki wzmacniacz powstanie, ˝ycz´ sobie egzemplarz autorski oraz dyplom na Êcian´, koniecznie oprawiony
92
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Uk∏ad elektroniczny
monobloków jest prosty.
Nie ma si´ co zepsuç.

U˝ywa∏em tak˝e zbalansowanych przewodów studyjnych i kondycjonera PAL.
Dobierajàc kolumny, nale˝y si´ kierowaç zdrowym rozsàdkiem. Wprawdzie 75
watów to du˝o, ale sugeruj´ wybieraç
konstrukcje o przynajmniej Êredniej skutecznoÊci.

Wra˝enia ods∏uchowe
W dynamicznym popie, g´stych aran˝acjach rockowych i nagraniach symfonicznych, których jakoÊç mo˝na okreÊliç jako przyzwoità, kombinacja gra
czysto, mi´kko, ale niczym specjalnym
si´ nie wyró˝nia spoÊród dobrych urzàdzeƒ za 20-30 tys. Czasem nawet wol´
mojà integr´, bo wysoka moc u∏atwia jej
panowanie nad kolumnami i poziomem
dynamiki. Tutaj jest sporo basu. Doskonale s∏ychaç instrumenty w Êrednicy,
góra nie ha∏asuje, ale nadal nie jest to nic
nadzwyczajnego. A przynajmniej nie to,
czego oczekiwa∏bym od dzielonego systemu za 50 kz∏.

bin´ l˝ejszym gatunkowo i si´gniemy po
najlepsze realizacje, Mak odwdzi´czy si´
dêwi´kiem, który potrafi zapaÊç w pami´ç. Je˝eli lubicie muzyk´ o kameralnej
ekspresji i audiofilskie realizacje, koniecznie pos∏uchajcie jubileuszowej kombinacji. Nie musicie si´ przy tym ograniczaç
do po∏owy swojej kolekcji p∏ytowej.
Wzmacniacz potrafi te˝ zagraç g∏oÊno bez
zniekszta∏ceƒ i przekazaç ˝ywio∏ wielkich
sk∏adów instrumentalnych. To jednak nadal lepiej zrobià mocne piece tranzystorowe. Nag∏oÊnienie du˝ych pomieszczeƒ
i eksplozje dynamiki, przypominajàce wystrza∏y armatnie – owszem, ale je˝eli tego
szukacie w muzyce, lepiej b´dzie wybraç
dzielone wzmacniacze McIntosha z b∏´kitnymi wskaênikami. Za te pieniàdze
mo˝na mieç nawet 500 watów, które
z ∏atwoÊcià przestawià Êciany.
C22/MC75 sprawdza si´ w innych sytuacjach. Wtedy, gdy chcemy si´ skupiç,
szukaç subtelnych ró˝nic pomi´dzy barwà koncertowych fortepianów albo zachwycaç si´ pi´knem wokali. Wystarczy
troch´ rzadsza aran˝acja i przede wszystkim – Êwietna realizacja, aby odp∏ynàç
w krain´ jakoÊci, której z kolei nie powtórzà muskularne tranzystory. Kiedy
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w∏àczy∏em ostatnià realizacj´ Stockfisha
(sk∏adanka „Closer to The Music” vol.
3), do uszu pop∏ynà∏ balsam. Wspania∏y,
goràcy dêwi´k, nasycony niemal do przesady szczegó∏ami, ale swobodny, spokojny i otwarty tak, ˝e mo˝na ulec z∏udzeniu s∏uchania koncertu na ˝ywo. Taka
jest w∏aÊnie dobra lampa. Ma spore
wymagania, nie ka˝dà muzyk´ lubi, ale
kiedy zbli˝ymy si´ do jej „pola ra˝enia”,
czaruje magià.
Pierwsze dwie Êcie˝ki, czyli piosenki
Alana Taylora, brzmià wyÊmienicie. Na
dole pulsuje g∏´boki i spr´˝ysty bas.
Mimo ˝e trudno go nie zauwa˝yç, od
razu czujemy, ˝e najwa˝niejsze rzeczy
dziejà si´ w Êrednicy. Gitary akustyczne
sà wzorem czystoÊci i dêwi´cznoÊci. Ka˝de szarpni´cie struny jest wyraêne niczym wystrza∏ z pistoletu, a jednoczeÊnie
goràce i subtelne. Barwa jest wzorcowo
naturalna, ale rozmiary wyraênie powi´kszone. Podobnie z ka˝dym akustycznym instrumentem operujàcym
w Êrednicy. Skrzypce, fortepian czy tràbka zawsze sà okazalsze ni˝ w rzeczywistoÊci. JednoczeÊnie brzmià tak ciep∏o i nieinwazyjnie, ˝e po prostu chce si´ ich
s∏uchaç. Wychodzà przed g∏oÊniki, podobnie jak wokale. Czujemy si´ tak,
jakby ostatnie przeszkody pomi´dzy muzykà a s∏uchaczem znik∏y.
Nie lubi´ Sary K., ale jej nagraƒ tym
razem s∏ucha∏o mi si´ Êwietnie. Po niej
na sk∏adance znalaz∏y si´ piosenki Dennisa Kolena. Znacznie lepsze utwory,
aran˝acje i ciekawsza interpretacja. G∏os
brzmi, jakby wokalista Êpiewa∏ dwa metry od s∏uchacza. Akompaniuje mu gitara, kolorystycznie traktowany zestaw
perkusyjny, bas, fortepian i saksofon.
Piàte nagranie ze sk∏adanki Stockfischa
zabrzmia∏o tak, ˝e s∏ucha∏em go kilka
razy pod rzàd. Ciep∏y, masywny dêwi´k
mia∏ barw´, której pi´kno przykuwa∏o
do fotela. JednoczeÊnie przejrzystoÊç
sceny mo˝na by∏o okreÊliç jako nies∏ychanà. Ka˝dy instrument mia∏ osobny
plan. Nigdy nie zlewa∏ si´ z t∏em, nie
ginà∏ w aran˝acjach. Wszystko ∏àczy∏o si´
w plastycznà ca∏oÊç, pe∏nà emocji i kolorów.
Mak nie ka˝dà muzyk´ lubi i selekcjonuje nagrania, ale jego muzykalnoÊç i szlachetnoÊç, po∏àczone z królewskim gestem, dajà niezapomniane wra˝enia. Trafiamy w inny Êwiat, w którym
jakoÊç staje si´ najwa˝niejszym budulcem materii.
S∏uchajàc takich urzàdzeƒ jak C22/MC75,
zaczynam rozumieç audiofilów pos∏ugujàcych si´ kilkunastoma p∏ytami. Inne po
prostu nie oferujà podobnych doznaƒ,
a ró˝nica jest tak ogromna, ˝e mo˝na
przeboleç strat´. Je˝eli coÊ takiego prze-

sz∏o mi przez gard∏o, to spróbujcie sobie
wyobraziç, jak bardzo McIntosh przypad∏ mi do gustu. By∏bym w stanie zrezygnowaç z wielu nagraƒ lub s∏uchaç ich
z za∏o˝eniem, ˝e b´dà brzmia∏y przeci´tnie i nieciekawie. Ale wracajàc do tych
„w∏aÊciwych”, znów b´d´ oczarowany.

KT88 z Rosji.
Stàd si´ bierze 75 watów.
Lampy mo˝na zamieniç
na 6550, ale producent
nie proponuje w∏asnych.

Bas z KT88 nie jest mistrzostwem
Êwiata w dziedzinie kontroli, ale jest g∏´boki, czytelny i wspaniale pasuje do
goràcej Êrednicy, pe∏nej czarodziejskiej
urody. Góra pasma tak˝e pozostaje czysta jak kryszta∏, ale nie zak∏uje w uszy
ani razu. Jej aksamit ust´puje tylko triodom SE, mniej uniwersalnym i bardziej
kapryÊnym od ksi´˝niczki na ziarnku
grochu.
Kolejne cechy najlepszych lamp to
spójnoÊç pasma, brak odbieranych
uchem zniekszta∏ceƒ i uporzàdkowana
scena. Przestrzeƒ to jedna z cech, które
potrafià przekonaç do szklanych baniek
nawet najbardziej zatwardzia∏ych pragmatyków. Wystarczy zamknàç oczy,
chwil´ si´ ws∏uchaç w plany i b´dziecie

pod wra˝eniem otwartoÊci, porzàdku
i stabilnoÊci. Ka˝dy instrument ma swoje miejsce i tworzy wokó∏ siebie aur´
pog∏osowà. Nie przeszkadza innym, chocia˝ manifestuje swà obecnoÊç w konkretnym miejscu. Scen´ pog∏os wype∏nia
do samych Êcian, ale widaç te˝ precyzyjne rozplanowanie, jakby ktoÊ okreÊli∏
lokalizacj´ krzese∏ i mikrofonów na papierze milimetrowym. To zrozumia∏e, ˝e
takiej zdolnoÊci nie jest w stanie sprostaç
wi´kszoÊç nagraƒ.
Pos∏uchajcie koniecznie muzyki wokalnej renesansu. Wielog∏osowe struktury sà zawsze skomplikowane, ale w∏aÊnie
wokale to dla Maka wymarzony materia∏. Znowu s∏yszymy ka˝dy g∏os z osobna. Potrafimy okreÊliç nie tylko odleg∏oÊci mi´dzy muzykami, ale tak˝e ich
wzrost. Wychodzà przed lini´ g∏oÊników,
ale je˝eli przestaniemy rozk∏adaç nagranie na czynniki pierwsze, zauwa˝ymy
jednolitoÊç i pi´kno barwy. Czasem jedna p∏yta z takim repertuarem wystarczy,
abyÊmy Maka pokochali od pierwszego
us∏yszenia. Innych ujmie solówka saksofonu. Mnie ostatecznie przekona∏ fortepian.
Pami´tam sesje „Grand Piano” Pawlika do dzisiaj. Kiedy siedzia∏em w re˝yserce, modli∏em si´, ˝eby efekt z pasywnych
ods∏uchów powtórzy∏ si´ na g∏oÊnikach
w domu.
Teraz mog´ powiedzieç: „ale˝ to pi´knie gra”. W tym nagraniu zawsze zwracam uwag´ na gór´. Bas jest zrealizowany z za∏o˝eniem, by nie obcinaç pasma.
Dlatego jest go dosyç na wszystkich g∏oÊnikach. Ârodek – wzorcowy, ale wysokie
tony? To zale˝y od jakoÊci sprz´tu. Ju˝ na
przyzwoitych s∏uchawkach s∏ychaç, co
trzeba. Je˝eli system ma potencja∏, góra
si´ otwiera i pojawia si´ dêwi´cznoÊç. Na
Maku s∏ysza∏em to samo co w studiu,
a jego lampowe goràco sprawi∏o, ˝e mia∏em chyba wi´kszà przyjemnoÊç ni˝ na
Najwa˝niejsza cz´Êç
przedwzmacniacza
– szeÊç 12AX7.
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Woronicza. Kiedy skoƒczy∏em drugi
utwór z pierwszej p∏yty, wróci∏em
do poczàtku. I tak kilka razy.
A muzyka p∏yn´∏a, przenoszàc mnie w Êwiat,
w którym koƒczy si´ analiza, a zaczyna pozazmys∏owe
oddanie muzyce.
Od razu wyobrazi∏em sobie
p∏yt´, która nigdy nie powsta∏a. Ta myÊl ciàgle powraca
i wierci mi dziur´ w mózgu.
W∏àczam „Private Music” S∏awka Kulpowicza i przypominam
sobie nasze rozmowy telefoniczne.
ByliÊmy o w∏os od rejestracji solowego recitalu. Mówi∏em, ˝e jestem
zachwycony tym albumem i jeszcze
kilkoma kompozycjami z „Atlantis”.
O ile ten drugi materia∏ trzeba by∏o
zrobiç ca∏kowicie od nowa, to solo by∏o gotowe. „To robimy, panie Maçku?”.
Nie wiem, czego mi zabrak∏o. PewnoÊci
siebie, wiedzy, rutyny, paru z∏otych na
koncie? Szkoda, bo fortepian na „Private
Music” brzmi wystarczajàco dobrze,
by porzuciç rozterki. Gdyby uda∏o si´
zbli˝yç do estetyki nagrania Pawlika,
powsta∏aby druga p∏yta, z której by∏bym
dumny. I która mog∏aby uratowaç kawa-

∏ek Êwiatowej kultury, teraz nie do odzyskania.
Na Maku zabrzmia∏aby Êwietnie,
bo ka˝de dobre nagranie fortepianu
to jego naturalne Êrodowisko.

Konkluzja

McIntosh C22/MC75
Dystrybucja:
Cena:
C22:
MC75:

Hi-Fi Club
18000 z∏
32000 z∏/para

Dane techniczne

Dlatego pos∏ucham dzisiaj sola Kulpowicza. Niesamowite
granie. Pozostaje ˝al, ˝e nie
utrwali∏em czegoÊ wielkiego
dla przysz∏ych pokoleƒ. S∏ysza∏em próbki na rozklekotanym fortepianie, ale
w ˝aden sposób si´ nimi
z nikim nie podziel´. Ciesz´ si´ jednak, ˝e jest
„Private Music”. Pos∏uWreszcie
porzàdny pilot.

chajcie, a przekonacie
si´, co oznacza s∏owo
„wirtuozeria”. To samo okreÊlenie pasuje do sposobu, w jaki C22/MC75 odtwarza fortepian. Gdybym dziÊ mia∏ obie
rzeczy naraz, by∏bym szcz´Êliwy.

McIntosh C22
Imp. wejÊciowa:
Imp. wyjÊciowa:
Pasmo przenoszenia:
Sygna∏/szum:
Zniekszta∏cenia:
WejÊcia:
WyjÊcia:
WejÊcia phono:
Pobór mocy:
Regulacja barwy:
Zdalne sterowanie:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

Ω
20 kΩ
220 Ω
10 Hz – 100 kHz (-1 dB)
98 dB, phono 80 dB
0,08 %
7 x RCA, 2 x XLR
RCA/XLR/tape/s∏uchawki
MM, MC
75 W
+
+
15,2/44,5/45,7 cm
12 kg

McIntosh MC75
Moc:
Imp. wejÊciowa:
Pasmo przenoszenia:
Zniekszta∏cenia:
Sygna∏/szum:
Wsp. t∏umienia:
WejÊcia:
WyjÊcia:
Pobór mocy:
(maks.)
Wymiary (w/s/g):
Masa:

75 W (2,4,8 Ω)
Ω (RCA)
20 kΩ
10 Hz – 100 kHz (-3 dB)
0,5 %
110 dB
18
RCA/XLR
XLR
0,5 W (standby), 240 W
21,6/21,6/45 cm
18 kg/szt

Ocena
Brzmienie:
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