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Budowa
MCR-550 zalicza się do Piano Cra" ów 

małych. We wspólnej obudowie zmieścił 
się stereofoniczny wzmacniacz, tuner FM 
i napęd CD, który czyta także CD-R-y 
z plikami MP3 i WMA. Nie zabrakło tak-
że stacji dokującej iPoda ani gniazda USB, 
do podłączenia przenośnej pamięci lub 
innego odtwarzacza. Jednostka centralna 
(12,5/21,5/31 cm) powinna się zmieścić 
nawet na niewielkim biurku, ale na pewno 
nie warto jej wciskać w ciasne zakamarki. 
Z dwóch powodów. Po pierwsze, mimo 
szeregu nacięć, wykonanych zarówno 
na górze, jak i po bokach, wentylację 
wspomaga umieszczony z tyłu wiatraczek. 
To wyraźny znak, że powinniśmy zapew-
nić wieży trochę wolnej przestrzeni. Po 
drugie, jeśli nie zostawimy przynajmniej 
kilkunastu centymetrów 
od góry, nie będzie-
my mogli wygodnie 
podłączyć iPoda ani 
pendrive’a. Rozumiem, 
że stację dokującą zlo-
kalizowano na samej 
górze (chociaż wielu 
użytkowników odtwa-
rzacza z nadgryzionym 
jabłkiem uważa, że naj-
wygodniejszym rozwią-
zaniem jest podłączenie 
go do sprzętu kablem), 
ale przynajmniej USB 
mogłoby się znaleźć na 
froncie. Osoby, które nie 
korzystają z tych gniazd, mogą sięgnąć 
po plastikowe zaślepki.

MCR-550 to kolejny przykład prze-
myślanej prostoty. Znajdziemy tu dwa 
pokrętła (wybór źródła i regulacja gło-
śności), sześć przycisków do obsługi 
podstawowych funkcji, szu) adę trans-
portu, wyświetlacz matrycowy oraz 

gniazdo słuchawkowe (jack 3,5 mm). 
Z tyłu mamy liniowe wejście RCA, do-
datkowe wejście jack do podłączenia 
przenośnych odtwarzaczy, których z ja-
kiegoś względu nie słuchamy przez USB, 
wyjście do subwoofera, gniazdo anteno-
we i pojedyncze terminale głośnikowe. 
Jakość złącz nie jest wybitna, ale przynaj-
mniej nie są to tandetne zaciski spręży-
nowe. W kolumnach znajdziemy podob-
ne gniazda, co umożliwia eksperymenty 
z okablowaniem. Przewód zasilający za-
montowano na stałe.

Wzmacniacz dysponuje mocą 32 W/8 Ω 
na kanał. Do wysterowania małych mo-
nitorów z pewnością wystarczy. 

Użytkowanie wieży nie sprawia naj-
mniejszych problemów. Instalacja trwa 
kilka minut, a obsługa okazuje się in-

tuicyjna. Podłączenie pendrive’a, prze-
skakiwanie między folderami, zmiana 
ustawień zegara, regulacja barwy – wszyst-
ko działa tak, jak byśmy tego oczeki-
wali. Dużym krokiem naprzód w porów-
naniu ze starszymi modelami jest cicha 
i szybka praca transportu. Nie musia-
łem czekać nawet sekundy na wysunięcie 
szuflady, a zawartość płyty została od-
czytana w ciągu najwyżej trzech sekund. 
Pochwalić należy także wyświetlacz. 
Jest duży i czytelny, ale nie razi w oczy. 
Gdyby komuś przeszkadzał, może go 
przyciemnić w dwóch krokach albo 
zgasić.

Pilot jest wielki i plastikowy, ale ma 
przemyślany układ przycisków i działa 
pod dowolnym kątem. Z ciekawszych 
funkcji należy wymienić system Mu-

sic Enhancer, mający poprawiać jakość 
brzmienia skompresowanych plików. 
Czy działa? Nie wiem, bo… w menu nie 
znalazłem opcji wyłączenia go. W prak-
tyce empetrójki 320 kbps nie wypadły 
o wiele gorzej od płyt CD. Może w takim 
systemie nie ma to większego znaczenia, 
ale miło wiedzieć, że skoro producent 
nie przewidział możliwości odtwarzania 
plików bezstratnych, to chociaż postarał 
się, żeby MP3 i WMA brzmiały jak naj-
lepiej.

Dołączone w komplecie kolumienki to 
klasyczne, dwudrożne zestawy w obudo-
wie wentylowanej z tyłu. Zastosowano 
w nich 3-cm miękką kopułkę wysoko-
tonową i 12-cm przetwornik średnio-
niskotonowy z membraną wykonaną 
prawdopodobnie z polipropylenu. Moni-
torki są dostępne w dowolnym kolorze, 
pod warunkiem, że będzie to czarny. Ich 
przednie ścianki wykonano z chropo-
watego plastiku, natomiast pozostałe 
(oprócz tylnej, która nie wygląda zbyt 
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elegancko) błyszczą jak lustro. Moni-
tory stoją na trzech wysokich nóżkach 
z gumy. Maskownice mają postać ramek 
złożonych z dwóch okręgów, mocowa-
nych za pomocą kilku magnesów. Ra-
czej nie są mocne, bo grille trzymają się 
trochę na słowo honoru, a już na pewno 
nie ochronią kopułek przed ciekawymi 
świata dziećmi.

Brzmienie
Pamiętam odsłuch E840. Grał bardzo 

dobrze, ale inaczej od starszych Piano 
Cra" ów. Ciepłą średnicę poświęcono 

tam na rzecz dynamiki, przejrzystości 
i głębi basu. Sądziłem, że konstruktorzy 
zmienili przepis na , rmowe brzmienie 
i teraz japońskie zestawy będą bardziej 
„niegrzeczne”.

MCR-550 sprawił sporą niespodzian-
kę. Zagrał tak, jak miniwieże Yamahy 
sprzed kilku lat. Ciepło, przyjemnie, 
z naciskiem na średnicę pasma. Skraj-
ne rejestry tylko ją uzupełniały, same 
w sobie nie stanowiąc atrakcji. Wiel-
biciele atomowego basu i analitycznej 
góry nie znajdą tu nic dla siebie. Za to 
wokale zyskują pozycję pierwszopla-
nową.

Brzmienie jest przyjemnie zagęszczo-
ne, ciepłe i lekko dociążone. Średnica – 
zaokrąglona i mięsista. Można odnieść 
wrażenie, że dźwięk jest w tym zakresie 

maksymalnie nasycony, że nie może być 
już więcej cukru w cukrze.

Minusy? Wynikają bezpośrednio z te-
go charakteru. Nie dostaniemy tu wy-
buchowej dynamiki ani subsonicznego 
basu. Przestrzeń budowana przez mo-
nitory jest nieco ciasna. W wymiarze 
szerokości wszystko jest w porządku, ale 
głębia nie powala. Przestrzeń jest przysu-
nięta do słuchacza, a kiedy potraktujemy 
japońską wieżę nagraniem z dużą głębią, 
może się pojawić efekt skupienia dźwię-
ku w głośnikach. Płyty Marcusa Schulza 
brzmiały dziwnie introwertycznie, ale 

dla amatorów takiej muzyki Yamaha 
stworzyła E840. MCR-550 to propozycja 
dla miłośników starej szkoły.

Konkluzja
Tęskniliście za ciepłymi Piano Cra" a-

mi? Właśnie wróciły.

ul. Jontka 5, 04-823 Warszawa
tel./fax 22 615 50 01
tel. 601 69 21 48
biuro esa.com.pl
www.esa.com.pl
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Muzyka inspirowana twórczo!ci" Komedy jest przeznaczona dla odbiorców zdolnych do wyj!cia 
poza w#asne wn$trze, aby w oderwaniu od codzienno!ci dokonywa% magicznych eksploracji 
niezbadanych przestrzeni mentalnych. Dla tych, którzy s#uchaj"c tkwi" pomi$dzy zamy!leniem 
a snem, niestrudzenie wypatruj"c nieznanych brzegów, niewy!nionych !niegów, wyczekanych 
poca#unków i drogi pod wiatr. 
Subtelne barwy „króla instrumentów” splataj" si$ gdzie! poza czasem z frazami saksofonu, 
tr"bki czy & etu. Wznosz" si$ wysoko, po czym, jak w wierszu Tetmajera, gdzie! 
na granicy s#yszalno!ci „ich g#os k$dy! kona”.       Mirosław Szymański

Aby unikn"% straty jako!ci wynikaj"cej z konwersji, materia# 
nagrywany by# bezpo!rednio w formacie wymaganym 
przez standard Red Book, obowi"zuj"cy 
dla produkcji p#yt CD Audio, 
a wi$c 44,1 kHz i 16 bitów. 
Naszym za#o'eniem by#a 
jak najmniejsza ingerencja 
w nagrany materia#. Dlatego 
ograniczyli!my si$ do 
niezb$dnych prac edycyjnych 
i miksu oraz bardzo delikatnej 
korekcji – zw#aszcza w zakresie 
niskich cz$stotliwo!ci. Konieczne 
by#o tak'e dodanie lekkiego pog#osu 
na wokale nagrywane z bliskich 
uj$% mikrofonowych. Pragn$ zwróci% 
uwag$ na rezygnacj$ z wszelkich 
procesorów dynamicznych (kompresorów, 
limiterów itp.).     Jakub Garbacz

Kompozycje Krzysztofa Komedy s" pierwsz" 
ods#on" p#yty. Na przeciwnym biegunie le'" utwory, napisane przez twórców, 
reprezentuj"cych ró'ne gatunki muzyczne. Ide" by#o jednak zachowanie spójno!ci stylistycznej 
i ducha romantyzmu, unosz"cego si$ pomi$dzy d(wi$kami.
Wykonawcy doskonale zrozumieli intencj$ autora projektu. Wszyscy stworzyli niepowtarzalny 
klimat, pot$gowany dostojnym wn$trzem Ko!cio#a Ewangelicko – Reformowanego w Warszawie. 
Aby go przekaza%, ogromn" wag$ przywi"zali!my do jako!ci nagrania. 
Dla muzyków brzmienie instrumentu jest owocem wieloletniej pracy, 
wi$c do#o'yli!my stara), aby tego efektu nie zniweczy% 
w najmniejszym stopniu.     Maciej Stryjecki
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