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Jego pierwsze urządzenia wyglą-
dały skromnie, ale wielu słuchaczy 
oczarowały brzmieniem. Po pierw-

szych sukcesach zaczęła się era oryginal-
nego wzornictwa. W tamtych czasach 
pokazanie aluminiowego wzmacniacza 
ze złotymi pokrętłami albo serii urzą-
dzeń w kształcie grubych rur stojących 
na długich belkach było czymś nieco-
dziennym.
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Katalog zapełniał się kolejnymi pro-
duktami i stawało się jasne, że Michael-
sona coraz bardziej wciąga projektowanie 
niestandardowych urządzeń. Inspiracją 
dla niektórych form miały być nawet ele-
menty wyposażenia łazienki. Kosmiczne 
obudowy pojawiały się jedna po drugiej.

Oprócz zwykłych nowości wprowadza-
no także serie limitowane, np. NuVisty. 
W pewnym momencie konstruktorem 
zawładnęła obsesja mocy. Na stronie 
internetowej pojawił się nawet diagram 
diagnostyki systemu, pokazujący poziom 
jakości dźwięku wynikający bezpośred-
nio z mocy wzmacniacza i skuteczności 
kolumn. Filozo) a ta znalazła odbicie 
w późniejszych projektach. Pojawiła się 
np. dziwaczna konstrukcja o nazwie Su-
percharger 550K, będąca w istocie mono-
blokową wersją integry kW550, włączaną 
między wzmacniacz a kolumny. Według 

zapewnień producenta, dołożenie Su-
perchargerów do systemu opartego na 
słabym, ale dobrze brzmiącym wzmac-
niaczu, przynosiło zadziwiającą poprawę 
dźwięku. Czy tak było w istocie, niewielu 
audio) lów miało okazję się przekonać, 
bowiem ostatnie lata stały w brytyjskiej 
) rmie pod znakiem szczytowej aktyw-
ności projektowej. Doprowadziło to do 
absurdalnych sytuacji. Ponieważ nowo-
ści pojawiały się niemal bez przerwy, 
a modele dopiero wprowadzone wypadały 
z katalogu po kilku miesiącach, recen-
zenci zaprzestali ich testowania. Stało 
się bowiem wielce prawdopodobne, że 
w chwili ukazania się recenzji będzie ona 
traktować o urządzeniu, którego produk-
cję właśnie zakończono, względnie pod-
dano tak dalece idącym ulepszeniom, 
że nie przypomina już dotychczasowe-
go modelu. Problem odbił się także na 
sprzedaży. 

Michaelson miał do wyboru trzy roz-
wiązania: zamknąć ) rmę, pozwolić jej 
działać na dotychczasowych zasadach 
i samej doprowadzić się do upadku albo 
przeprowadzić gruntowne zmiany i za-
cząć wszystko od nowa. Podobno po-
ważnie rozważał pierwszą opcję i myślał 
o zajęciu się czymś zupełnie innym, ale 
w końcu postanowił wziąć się w garść 
i przywrócić działalność przedsiębior-
stwa na właściwe tory.
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Jego pierwsze urządzenia wyglą- zapewnień producenta, dołożenie Su-Musical Fidelity 
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Oferta została gruntownie przeor-
ganizowana, a wszystkim działaniom 
przyświecał jasno sprecyzowany cel: 
wydłużenie życia modeli. Raz zaprojek-
towany wzmacniacz czy odtwarzacz ma 
pozostać w katalogu przez lata. Aby było 
to możliwe, każdy element musi być do-
pracowany. Nie ma sensu utrzymywać 
kiepskich konstrukcji tylko po to, żeby 
udowodnić audio) lom swoją konse-
kwencję. Zmiany najwyraźniej przynio-
sły oczekiwany efekt, bo dziś ) rma ma 
się dobrze, a jej właściciel ze spokojem 
patrzy w przyszłość.
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Siedziba MF mieści się w londyńskiej 
dzielnicy Wembley, nieopodal angiel-
skiego stadionu narodowego. W okolicy 
znajduje się wiele magazynów z częścia-
mi samochodowymi i barów serwują-
cych egzotyczne potrawy z całego świata. 
Mieszkają tu przedstawiciele wielu kultur 
i narodowości. W Musicalu pracują An-
glicy, Chińczycy, Koreańczycy i Hindusi. 
Nie odnotowano jednak żadnych proble-
mów z komunikacją, a zakład, choć nie-
wielki, działa bez zarzutu. Fabryka mieści 
się w średniej wielkości hali, podzielonej 
na część montażową i magazynową. Do 
tego należy doliczyć dosłownie kilka 
pomieszczeń pełniących funkcje biura, 
laboratorium pomiarowego i pokoju od-
słuchowego. Porządek panujący w hali 
montażowej nie kłóci się z przyjemną, 
wręcz domową atmosferą. Michaelson 
traktuje ) rmę jak drugi dom, a pracow-
ników jak rodzinę. Kiedy zwiedzaliśmy 
zakład, skupił się na problemie kontroli 
jakości oraz potrzebie zapewnienia po-
wtarzalności i bezawaryjności produk-
tów. Większość z nich jest składana na 
Tajwanie, a w Londynie powstają tylko 
serie AMS i * agowe Titany. Jednak nawet 
urządzenia z dalekowschodniej fabryki 
nie tra) ają bezpośrednio do magazynu. 
Przechodzą dwuetapową kontrolę ja-
kości. Najpierw są testowane w miejscu 
produkcji, a po dostarczeniu do Londy-
nu – rozpakowywane, częściowo demon-
towane i ponownie sprawdzane, zarówno 
pod względem parametrów elektrycz-
nych, jak i precyzji wykonania obudów. 
Wszystkie przechodzą serię testów na 
zgodność z parametrami odniesienia. Je-
śli któryś odbiega od wzorca, urządzenie 
wraca na stanowisko montażowe i jest 
sprawdzane krok po kroku.

Przyczyny problemów zwykle są błahe. 
Sprzęt elektroniczny bywa złośliwy. Cza-
sami usterki są wynikiem uszkodzonych 

lutów, wadliwych złączek itp. Ich zna-
lezienie bywa czasochłonne, ale warto 
mieć pewność, że egzemplarz z wadą nie 
tra)  do klienta. Filozo) a nie jest może 
tak fanatyczna jak w high-endowej czo-
łówce (niektóre ) rmy przed dopuszcze-
niem do montażu w urządzeniu poddają 
pomiarom każdy kondensator), ale każ-
da paczka opuszczająca londyński zakład 
ma zawierać sprawdzony i poprawnie 
działający sprzęt, w dodatku identyczny 
z pozostałymi egzemplarzami danego 
modelu. 

Anthony Michaelson uważa, że to 
w zupełności wystarczy, a sprawdzanie 
każdej części jest niepotrzebne. Do-
stawców nie wybiera się przypadkowo, 
a ich komponenty są tak dobre, że uster-
ki spowodowane przez wybrakowany 
kondensator należą do rzadkości. Licz-
ba wadliwych urządzeń wracających po 
zmontowaniu na kontrolę jakości wynosi 
0,5 %, czyli 5 przypadków na 1000.

W głównej hali nie ma nawet podzia-
łu na linie produkcyjne różnych modeli. 
W czasie naszej wizyty testowano partię 
odtwarzaczy M3, przesuwając je na od-
dzielnych deseczkach. Na końcu tej sa-
mej taśmy montowano końcówki mocy 
AMS 35p. 

Między zakrętami znajduje się sta-
nowisko serwisowe. Naprawiane są tu 
głównie starsze urządzenia, wysłane do 
centrali przez dystrybutorów lub klien-
tów. Żadnemu z nich nie odmawia się 
pomocy, a większość usterek udaje się 
usunąć. Posiadacze starszych modeli nie 
są zostawiani na lodzie. Niekiedy nawet 
są traktowani priorytetowo. W punkcie 
serwisowym można było zobaczyć cieka-
wą końcówkę mocy NuVista 300, która 
dopiero tra) ła do ) rmy i przechodziła 
pierwsze pomiary. Swoje starsze projekty 
Anthony Michaelson darzy wielkim sen-
tymentem. Przy wejściu do sali demon-
stracyjnej ustawiono pokaźną szafę z naj-
różniejszymi klockami Musical Fidelity, 
a nawet wzmacniacz skonstruowany 
przed powstaniem marki, oznaczony je-
dynie nazwiskiem konstruktora.
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Według Michaelsona głównym pro-
blemem MF było zbyt szybkie wpro-
wadzanie nowych produktów oraz zbyt 
daleko posunięta oryginalność w ich 
projektowaniu. Audio) lskie środowisko 
jest konserwatywne i kiepsko reaguje na 
dziwaczne końcówki mocy. Konstruktor 
z nostalgią wypowiada się o Superchar-
gerach 550K. Ich obudowy, przypomina-

cych egzotyczne potrawy z całego świata. 
Mieszkają tu przedstawiciele wielu kultur 
i narodowości. W Musicalu pracują An-
glicy, Chińczycy, Koreańczycy i Hindusi. 
Nie odnotowano jednak żadnych proble-
mów z komunikacją, a zakład, choć nie-
wielki, działa bez zarzutu. Fabryka mieści 
się w średniej wielkości hali, podzielonej 
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jące komputerowe systemy chłodzenia, 
nie były tylko sztuką dla sztuki. Pionowe 
walce nie zajmowały wiele miejsca na 
podłodze, co eliminowało konieczność 
rozbudowywania stolika. Pomysł wydaje 
się dobry, ale do klientów nie przemó-
wił. Anthony nie zamierzał przekonywać  
nikogo na siłę. Postanowił natomiast do-
pasować nowo projektowane urządzenia 
do oczekiwań użytkowników.

Obudowy obecnych Musicali znacznie 
się różnią od srebrno-złotej NuVisty i in-
nych ekstrawaganckich urządzeń. Teraz 
klocki Musicala są proste, lekko matowe  
i poprawne pod każdym względem. Po-
nadto wzornictwo wszystkich serii zostało 
ujednolicone, aby klienci mogli stosować 
eksperymentalne zestawienia. Również 
pod względem parametrów tańszy sprzęt 
ma pasować do droższego i odwrotnie. 
Oczywiście MF zaleca dobieranie modeli 

z tej samej półki, ale ostateczną decyzję 
pozostawia użytkownikowi.

Zmiana stylistyki obudów była rozsąd-
nym posunięciem, ale jeszcze ważniejszy 
jest postęp w projektowaniu obwodów 
elektronicznych. Wszystkie nowe wzmac-
niacze Musicala to mniej lub bardziej 
uproszczone wersje *agowej końcówki 
mocy Titan. Michaelson postanowił za-
cząć zmiany od zaprojektowania wzor-
cowego modelu i stopniowo wszczepiać 
te same rozwiązania coraz tańszym kon-
strukcjom. Ogromny i w pełni zbalan-
sowany piec dysponuje mocą 1 kW przy 
ośmioomowym obciążeniu i podwaja ją 
przy każdym dwukrotnym spadku im-
pedancji aż do 2 Ω. Producent twierdzi, 
że taka dawka energii nie przeszkadza  
w uzyskaniu pełnego i soczystego brzmie-

nia. Titan ma się zachowywać jak wyra-
)nowany wzmacniacz lampowy (konty-
nuacja dawnej )lozo)i), ale radzić sobie  
z trudnymi do wysterowania kolumnami  
i dowolnymi wyzwaniami dynamiczny-
mi. To dlatego pozostałe wzmacniacze 
MF mają dziedziczyć użyte w nim rozwią-
zania. Mimo zaawansowanej konstrukcji 
Titan nie jest jeszcze ostatnim słowem 
Michaelsona w zakresie high-endowych 
pieców. Patrząc na ostatnie dokonania 
konstruktora, można się było spodziewać 
jeszcze mocniejszego pieca, zdolnego 
wysterować nieheblowaną deskę. Pomysł 
okazał się jednak zupełnie inny.

Podstawę nowego projektu stanowi-
ły obawy związane z pomysłami eko-
logów i ich niepohamowaną chęcią za-
braniania ludziom wszystkiego w imię 
powstrzymania rzekomo zagrażającego 
naszej planecie efektu cieplarnianego, 
wywołanego przez ludzi zatruwających 
atmosferę spalinami i zużywających zbyt 
wiele prądu, wody, gazu, jedzenia, mydła  
i w ogóle wszystkiego. Anthony Micha-
elson uważa, że efekt cieplarniany to 
bzdura, ale rozumiem jego strach przed 
dalszymi pomysłami Zielonych. Istnie-
je bowiem realne zagrożenie, że zabro-
niona zostanie produkcja prądożernych 
wzmacniaczy pracujących w klasie A. 
Brytyjczyk postanowił więc zbudować 
najlepszy wzmacniacz tranzystorowy, 
jaki kiedykolwiek powstał. 

Rezultatem jego pracy jest końcówka 
mocy AMS 100. Ważący ponad 100 kg  
kloc dostarcza 50 W na kanał przy 
ośmioomowym obciążeniu, co nie jest 
porażającym wynikiem, ale w tym przy-
padku najważniejsza była nie moc, lecz 
jakość dźwięku. Końcówka jest w pełni 
zbalansowana i ma wyjątkowo rozbu-
dowany układ zasilający. Jej konstrukcja 
przypomina cztery monobloki zamknię-
te we wspólnej obudowie, a niemal każ-
demu układowi dedykowany jest osobny 
zasilacz, wyposażony w )rmowy system 
tłumienia zakłóceń. Wspomniany wyżej 
Titan postawiony obok AMS 100 wy-
gląda niemal jak odtwarzacz DVD z su-
permarketu. Montaż potężnej końcówki 
wygląda ponoć jak budowa okrętu wo-
jennego: najpierw stawia się ciężki szkie-
let, a potem pojedynczo przykręca do 
niego jeszcze większe elementy. Pancerny 
kloc wzbudza podziw i grozę.

Referencyjnej końcówce należało za-
pewnić odpowiednie towarzystwo. Ukoń-
czywszy projekt AMS 100, konstruktor 
zabrał się za projekt *agowego przed-
wzmacniacza. Rezultatem jest Primo 
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– lampowy, zbalansowany preamp po-
zbawiony sprzężenia zwrotnego. Pracuje  
w nim aż 14 selekcjonowanych podwój-
nych triod ECC81 (12AT7). Mnóstwo 
uwagi poświęcono zasilaniu i budowie 
stopnia wyjściowego. W wielu przed-
wzmacniaczach stosuje się pojedyncze 
lampy na wyjściu, co wpływa na linio-
wość ich pracy. W Primo zdecydowano 
się na dwie lampy pracujące równolegle  
w części zbalansowanej i taki sam kom-
plet wysyłający sygnał do gniazd nie-
zbalansowanych. Anthony Michaelson 
zachwala też parametry *agowego przed-
wzmacniacza, jak odstęp sygnału od szu-
mu na poziomie 119 dB czy zniekształce-
nia mniejsze niż 0,004 % (10 Hz – 50 kHz).  
Przy 100 kHz nie przekraczają one 0,02 %,  
co nawet dla przedwzmacniacza ze sprzę-
żeniem byłoby świetnym wynikiem. 
Konstruktor uważa, że nie uda mu się za-
projektować lepszego preampu. Zapyta-
ny o plany rozwoju *agowców stwierdził, 
że mógłby stworzyć dla nich bardziej 
szpanerskie obudowy, wystawić lampy 
na wierzch i ustalić czterokrotnie wyższą 
cenę, ale nie zamierza doprowadzić do 
przerostu formy nad treścią, nawet jeśli 
na takie produkty znaleźliby się chętni. 
Uważa, że topowy preamp i końcówki 
przez wiele lat utrzymają swą pozycję  
w katalogu.

Na finanse firmy największy wpływ 
będzie miała sprzedaż tańszych serii: 
M6, M3, M1 oraz V. Wszystkie zosta-
ły zaprojektowane według tych sa- 
mych reguł. Wzmacniacze wykorzystu-
ją rozwiązania z końcówki mocy Titan,  
a większość odtwarzaczy CD wyposażo- 
no w złącza USB, umożliwiające pod-
łączenie komputera lub przenośnej pa-
mięci. Dużym sukcesem okazał się mały 
przetwornik V-DAC, dlatego zdecydowa-
no się wprowadzić bardziej rozbudowany 
konwerter, umożliwiający słuchanie mu-
zyki z plików. Tak narodził się M1 DAC, 
wyposażony aż w cztery wejścia cyfrowe, 
przetwornik 24 bity/192 kHz i wyjścia 
analogowe XLR i RCA. W tej samej se-
rii znajdziemy wzmacniacz słuchawkowy 
M1 HPA z dwoma wyjściami dla nausz-
ników, wejściem analogowym, dwoma 
rodzajami wyjść analogowych (pre-out  
i line-out), a także złączem USB do  
połączenia konwertera z PC-tem. Pra- 
cujący w klasie A M1 HPA ma być ni-
czym innym, jak słuchawkową wersją 
Titana. 

W sali pokazowej wystawiono jeszcze 
jedno urządzenie – M1 CLiC – prze-
łomowy pomysł na słuchanie muzyki  

z różnych źródeł i obsługę sprzętu hi-) 
w ogóle. CLiC opisano jako uniwersalny 
kontroler muzyki. Został wyposażony  
w pięć wejść cyfrowych, w tym złącze 
iPoda oraz gniazdo kart Memory Stick, 
trzy wejścia analogowe, radio interne-
towe i możliwość przesyłania sygnału 
przez Wi-Fi. Obsługa wszystkich funkcji 
ma być wyjątkowo prosta dzięki umiesz-
czonemu na przednim panelu ekranowi 
dotykowemu. Wyglądało to interesują-
co. Anthony Michaelson twierdzi, że już 
od dawna nie wątpi, że przyszłość jest 
cyfrowa. Dzisiaj słuchanie plików stało 
się normą, a jako że audio)lom zależy 
na najwyższej jakości brzmienia, trzeba 
dostarczać im urządzenia spełniające te 
wymagania. Kto wie, czy M1 CLiC przy-
padkiem nie jest jednym z najlepszych,  
a już na pewno najwygodniejszych roz-
wiązań do słuchania plików na audio)l-
skim sprzęcie.

Konstruktor jest spokojny o sprzedaż. 
Przetworniki M1 DAC i V-DAC przyję-
ły się znakomicie, więc można oczeki-
wać dalszego rozwoju źródeł plikowych 
i odtwarzaczy wyposażonych w prze-
tworniki. Zapytany, czy opiera się pod 
tym względem na badaniach rynku, od-
powiedział: „Nikt tak naprawdę nie wie, 
czego potrzebuje rynek. Takie ankiety  
to bzdury. Kto wie, czy ludzie zapytani  
o takie czy inne urządzenia, naprawdę 
pójdą do sklepu i wydadzą na nie pie-
niądze? Gdyby ktoś to wiedział, byłby 
miliarderem i załatwił całą konkurencję. 
Sam też nie wiem, czy moje urządzenia 
się przyjmą, czy nie. Ale działam w tej 
branży już prawie 30 lat i mam nadzieję, 
że mogę się kierować intuicją. Jeśli mnie 
zawiedzie – trudno. Przemyślę wszystko 
od nowa”.

(SLORJ

Kiedy Anthony Michaelson opowiadał 
o reorganizacji )rmy, zacząłem się oba-
wiać, że minęły czasy odważnych projek-
tów i od tego momentu Musical Fidelity 
będzie produkował tylko szare klocki, 
zaprojektowane przez specjalistę od ba-
dania rynku, a nie inżyniera z wizją. Na 
szczęście tak się nie stało. Nowe wzor-
nictwo nie pociągnęło za sobą zmiany 
)lozo)i projektowania. Kiedy patrzymy 
na Titana, AMS 100 czy Primo, staje się 
oczywiste, że jest w nich spora doza sza-
leństwa. I dobrze, bo najlepszego sprzętu 
hi-) nie tworzą roboty, lecz osobowości. 
Pasjonaci, którzy nie boją się podejmo-
wać śmiałych decyzji. Anthony Michael-
son jest jednym z nich.  ■
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