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MBL to high-endowa  
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w produkcji kompletnych systemów  
do odtwarzania muzyki.  
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promienniki dookólne, pieszczotliwie zwane cebulkami.

Kot w worku  
czyli metamorfoza
MBL 1531A
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BL to synonim starannego wy-
konania, luksusu i bardzo wyso-
kich cen. Do!" powiedzie", #e za 

par$ legendarnych ju# dzi! kolumn 101 za-
p%acimy 242 tysi&ce z%otych. Na wzmac-
niacz, który b$dzie w stanie je poruszy", 
trzeba przygotowa" niewiele mniej, a prze-
cie# to jeszcze nie koniec cennika. Topowa 
linia Extreme idzie w setki tysi$cy euro. 
Dla przyt%aczaj&cej wi$kszo!ci audio'lów 
kontakt z ni& b$dzie si$ ogranicza" do nie-
licznych prezentacji na wystawach. Firma 
nie narzeka jednak na brak zainteresowa-
nia, wi$c nale#y przypuszcza", #e nawet 
ekstremalnie droga propozycja nie tra'  
w kosmiczn& pustk$.

Uk%onem w kierunku mniej zamo#nych, 
ale umówmy si$, nadal dobrze sytuowa-
nych melomanów, jest pokazana premie-
rowo na wystawie High End 2010 w Mo-
nachium Corona. Oczko wy#ej stoi znana 
i lubiana seria Noble, która przy okazji 
wprowadzenia Corony wyra(nie posz%a  
w gór$. Kiedy odtwarzacz Corona C31 
mia% wej!" do sprzeda#y w Polsce, jego 
cen$ skalkulowano na oko%o 27000 z%. No-
ble 1531 nadal kosztowa% u nas 30300 z%. 
Ró#nica by%a tak ma%a, #e mog%a dezorien-
towa" klientów. Dla zachowania rzetelno-
!ci, nale#y zaznaczy", #e cena Noble’a by%a 
kalkulowana przy „przedkryzysowym” 
kursie euro i by%a ni#sza od o'cjalnie  
zalecanej przez MBL-a. Ale nawet kiedy 
si$ porówna%o cenniki w euro, Corona 
nadal znajdowa%a si$ relatywnie blisko 
Noble’a (pozostaj&c przy przyk%adzie C31 
i 1531 – ceny wynosi%y, odpowiednio, 6200 
i 8500 euro). W styczniu 2012 MBL og%osi% 
podwy#k$, obejmuj&c& wszystkie produk-
ty poza Coron&. C31 nadal kosztuje 6200, 
ale 1531A – 9700 euro. Ró#nica pomi$dzy 
liniami zosta%a tym samym podkre!lona.

Corona otwiera katalog i poni#ej jej 
poziomu luksusowa berli)ska manufak-
tura schodzi" nie zamierza. Noble pla-
suje si$ wyra(nie wy#ej, a znajduj&ca si$ 
ponad nim Reference to ju# stratosfera. 
Podobnie jak Burmester, MBL nigdy nie 
zdradza% sk%onno!ci do pospolitowania si$  
z bud#etówk&. Za swoje produkty wysta-
wia s%one rachunki, ale trzeba przyzna", 
#e ma mocne podstawy. Recenzowany 
dzi! odtwarzacz 1531A jest tego !wietnym 
przyk%adem. Z obudow& o wymiarach 
15,5/45/42,5 cm (w/s/g) i mas& 18 kg bez 
pud%a jest to jedno z najpot$#niej wygl&-
daj&cych wspó%cze!nie produkowanych 
(róde% cyfrowych. Przy nim nawet dCS 
Puccini wygl&da jak swojski burek przy 
dogu medali!cie. MBL to kawa% maszyny, 
a najlepsze, #e jako!" monta#u i zastoso-

wanych komponentów potwierdza wra#e-
nie wyj&tkowej solidno!ci.

Dwie wersje
Produkcja 1531A ruszy%a w Dzie) Dziec-

ka 2010. Zast&pi% w katalogu dotychcza-
sowy model 1531, od którego z zewn&trz 
praktycznie niczym si$ nie ró#ni.

Je#eli b$dziecie chcieli zidenty'kowa" 
interesuj&cy Was egzemplarz na rynku 
wtórnym, nie patrzcie na przedni& !cian-
k$. Producent pozostawi% oznaczenie z po- 
przedniego modelu, w zwi&zku z czym za-
równo w starym, jak i nowym wcieleniu  
w lewym dolnym rogu widniej& cyfry 
1531. „A” w symbolu pojawia si$ dopie-
ro na !ciance tylnej oraz w oryginalnej 
instrukcji obs%ugi i li!cie potwierdzaj&cej 
wieloetapow& kontrol$ jako!ci. Sam od-
twarzacz jest po napisach na froncie ani 
po uk%adzie przycisków nie do odró#nie-
nia. W&tpliwo!ci rozwiewa dopiero jeden 
detal budowy górnej pokrywy. Wersja bez 
„A” mia%a okr&g%e wg%$bienie na palec.  
W nowej zamontowano %ukowaty meta-

lowy element u%atwiaj&cy przesuwanie. 
Wi$cej ró#nic nie ma, wi$c kupuj&c 1531A 
patrzcie na górn& pokryw$ i tyln& !cian-
k$, a nast$pnie sprawd(cie, czy numer 
seryjny naklejony na checkli!cie zgadza 
si$ z numerem odtwarzacza. Data na do-
wodzie zakupu b$dzie u#yteczna o tyle, #e 
je#eli egzemplarz zosta% sprzedany przed 
czerwcem 2010, to jest to na pewno 1531. 
Ale je#eli po – informacja nie ma znacze-
nia. Ostatni egzemplarz bez „A” znalaz%  
w Polsce nabywc$ w grudniu 2011, a nie-
wykluczone, #e dilerzy w mniejszych kra-
jach europejskich nadal maj& na stanie ja-
kie! sztuki ze starych zapasów.

Je#eli nie b$dziecie pewni, zamiast rezy-
gnowa" z zakupu, potraktujcie to jako ar-
gument do negocjacji ceny. 1531 to udane 

(ród%o. Pomi$dzy generacjami nie nast&pi-
%a rewolucja techniczna; raczej udoskona-
lenie udanego projektu.

5öĝQLFH

Pokrywa nap$du w 1531A ma nie tylko 
nowy uchwyt, ale te# jednolit& ram$ za-
miast trzyelementowej. Dzi$ki temu prze-
suwa si$ p%ynniej i daje lepsz& kontrol$ ru-
chu. Ponadto wymieniono transformatory 
zasilaj&ce i p%yt$ g%ówn&, cho" architektura 
pozosta%a zbli#ona. Przetwornik to nadal 
Crystal Semiconductors (MBL zawsze 
wybiera tego producenta), ale zamiast 
CS4396 zdecydowano si$ na CS4398. Filtr 
analogowy zoptymalizowano pod k&tem 
opó(nie) grupowych, co w po%&czeniu  
z ni#szym poziomem szumów ca%ego uk%a-
du ma dawa" d(wi$k jeszcze p%ynniejszy,  
a jednocze!nie lepiej kontrolowany. Cieka-
wostk$ stanowi fakt, #e pomimo przywi&-
zania do DAC-ów Crystala MBL zwraca 
uwag$ nie tyle na parametry tego czy in-
nego modelu, ale na jego implementacj$ 
w konkretnym uk%adzie elektronicznym. 

Ten sam chip traktowany w ró#ny sposób 
b$dzie dawa% inne charakterystyki brzmie-
niowe. Dlatego zamiast b%$dnie przypisy-
wa" okre!lone walory brzmieniowe i osi&-
gi pomiarowe przetwornikowi o danym 
oznaczeniu, nale#y raczej patrze" ca%o!cio-
wo na towarzysz&c& mu technologi$. Ten 
sam uk%ad mo#e brzmie" na 100 sposobów 
i dawa" ró#ne wyniki pomiarów, zale#nie 
od aplikacji. Najwa#niejsze to dobra" mu 
takie otoczenie, w którym najlepiej spe%ni 
oczekiwania konstruktora.

Budowa
MBL 1531A to %adowany od góry od-

twarzacz CD i tylko CD. Nie czyta SACD; 
nie zosta% te# wyposa#ony w gniazdo USB 

MBL 1531A – produkowany  
od czerwca 2010, prawie  
VLÚ�QLH�UöĝQL�RG�SRSU]HGQLND������
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dla komputera. Nap$d to Philips CD Pro 
2, który w aplikacji MBL-a dzia%a ideal-
nie. U#ywa%em tego samego egzempla-
rza od grudnia 2011 do ko)cówki maja 
2012, kiedy to ko)czy%em test i nigdy si$ 
nie zdarzy%o, #eby nap$d przeskoczy%,  
nie przeczyta% p%yty albo odmówi% wspó%-
pracy.

O mechanizmach Philipsa 
mówi%o si$ wiele, ale nie zawsze 
dobrze. MBL opanowa% temat 
lepiej ni# holenderski koncern,  
a niewykluczone, #e najlepiej ze 
wszystkich. Ca%e szcz$!cie, bo 
chocia# w CD Pro 2 zdarza%y 
si$ problemy ze stabilno!ci&, to 
cieszy% si$ uznaniem ze wzgl$du 
na brzmienie. Z jednej strony, ogra-
nicza% funkcjonalno!" do formatu CD;  
z drugiej, wyciska% srebrne kr&#ki do ostat-
niego bitu. Ponadto konstruktorzy lubili go 
za du#& liczb$ metalowych elementów, za-
powiadaj&cych d%ugowieczno!". W porów-
naniu z nim komputerowe czytniki musia-
%y budzi" politowanie. MBL-owi uda%o si$ 
opanowa" jego jedyn& bol&czk$. Niemcy 
napisali w%asne oprogramowanie steruj&ce  
i stuningowali Philipsa. Gdyby Windows 
od pocz&tku dzia%a% tak stabilnie, dzi! mar-
ka Apple kojarzy%aby si$ z sadownictwem.

W centrum przedniej !cianki zamonto-
wano matryc$ wy!wietlacza. Chroni&ca j& 
szybka nie jest zamocowana na sta%e, ale 
trzyma si$ jak maskownice w kolumnach 
– na czterech ko%kach. I tak jak maskow-
nic$, mo#na j& zdj&" i z powrotem za%o#y", 
niczego nie uszkadzaj&c. Nie wiem tylko, 
po co. 

Display mo#na wy%&czy" jednym z przy-
cisków rozmieszczonych symetrycznie po 

obu jego stronach. Uruchamiaj& najwa#-
niejsze funkcje; pozosta%e obs%u#ymy pi-
lotem. Ten jest solidn& sztab& aluminium, 
dostarczan& w gustownym puzderku. 
W%&cznik sieciowy znajduje si$ z przodu, 
ale nie nale#y go u#ywa" zbyt cz$sto. Od-
twarzacz lubi by" ca%y czas pod pr&dem  
i wyra(nie lepiej gra rozgrzany.

Tylna !cianka wygl&da identycznie jak 
w 1531 (poza wspomnianym wcze!niej 
nowym symbolem „A”). Do dyspozycji  
s& wyj!cie analogowe XLR i RCA oraz 
trzy cyfrowe: AES/EBU, koaksjalne i to-
slink. Z%&cza opisane jako „remote” to 
zwyk%e wyzwalacze, s%u#&ce do przekazy-
wania komendy w%&cz/wy%&cz pomi$dzy 
komponentami. Gniazdo zasilania to ty-
powe IEC.

Architektura wn$trza pozosta%a zbli-
#ona do 1531. Podzespo%y rozlokowano 
lu(no, tak by ograniczy" niekorzystne in-
terferencje. Transformatory to wysokiej 
klasy komponenty przeznaczone specjal-
nie do zastosowa) audio. Oba s& toro-
idalne i zamkni$te w ekranuj&cych kap-
su%ach. Zasilaj& osobno analogow& cz$!" 
przetwornika c/a oraz pozosta%e obwody 
– cyfrowe, kontrolne i nap$d. Izolacj$  
w torze analogowym poprawia tak#e za-
silanie sekcji z czterech odr$bnych odcze-
pów, z których napi$cie jest dodatkowo 
stabilizowane i 'ltrowane. Wszystkich 
stabilizatorów jest osiem – ka#dy na du-
#ym radiatorze z aluminium – przez co 
sporo energii jest zamienianej w ciep%o. 
Du#a metalowa obudowa nie tylko wi$c 
chroni przed wibracjami, ale te# pe%ni 
funkcj$ radiatora.

Sygna% cyfrowy z nap$du tra'a do od-
biornika Crystal CS8414, a nast$pnie do 
przetwornika CS4398. Przed konwersj& 
dane poddaje si$ upsamplingowi do 24 bitó-
w/705,6 kHz. Odbywa si$ to w tym samym 
uk%adzie (DAC jest wyposa#ony w funkcj$ 
upsamplera). Pr&d z wyj!cia przetwornika 
zamieniaj& na napi$cie dwa wzmacniacze 
operacyjne Analog Devices NE5534. Cz$!" 
analogowa jest symetryczna, zmontowana 
schludnie i z wysokiej klasy elementów 
dyskretnych – metalizowanych oporników 
i foliowych kondensatorów Wimy. Je!li ju# 
zdecydowano si$ si$gn&" po wzmacniacze 
operacyjne na wyj!ciu, to wybrano jedne 
z najlepszych – monofoniczne Analog De-
vices AD797. Charakteryzuj& si$ bardzo 
niskim poziomem szumów i wysokim 

pr&dem wyj!ciowym, przez co 
idealnie nadaj& si$ do high- 
-endowego sprz$tu. Nie jest 
to gor&ca nowo!", ale cieszy 
si$ bardzo dobr& opini& ze 
wzgl$du na nieprzeci$tne 
walory brzmieniowe. Poza 
tym producent poleca je 
do… detektorów sejsmicz-
nych.

Tor analogowy wygl&da 
podobnie do montowa-
nego w 1531, z t& ró#-
nic&, #e wzmacniacze 
operacyjne w wersji do 
monta#u przewlekane-
go zast&piono miniatu-
rowymi SMD. 

Nap$d Philipsa osa-
dzono w ci$#kim mosi$#-

nym elemencie, izolowanym 
od pod%o#a trzema amortyzatorami. Obu-
dowa jest masywna i skr$cana zarówno 
w poziomie, jak i w pionie (cztery d%u-
gie i grube !ruby wchodz& w tuleje roz-
mieszczone na rogach odtwarzacza i s& 
maskowane ozdobnymi kapslami). Dzi$-
ki wysokiej masie i sztywno!ci obwody 
wewn$trzne maj& dobr& ochron$ przed 
wibracjami. Nó#ki podbito gumowymi 
podk%adkami, a wi$c kompakt nie ulegnie 
przypadkowemu przesuni$ciu. Ale nawet 
bez nich by%oby to trudne, bo 1531A wa#y 
wi$cej od niejednego wzmacniacza.

.RQğJXUDFMD�V\VWHPX

W odtwarzaczu zamontowano wyj!cia 
o sta%ym napi$ciu nominalnym, wi$c nie 
ma mo#liwo!ci bezpo!redniego sterowa-
nia ko)cówk& mocy. Nie wyposa#ono go 
w wyj!cie s%uchawkowe, ale to znajdzie-
my w dedykowanym wzmacniaczu zinte- 
growanym 7008, równie# z serii Noble 

1RZÈ�ZHUVMÚ�UR]SR]QDP\� 
]�]HZQÈWU]�W\ONR�SR� 
uchwycie do przesuwania  
SRNU\Z\�QDSÚGX�
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(nagroda roku „HFiM 2012”). A sko-
ro mamy ju! odtwarzacz i wzmacniacz 
MBL-a, nie od rzeczy b"dzie dokupi# 
$rmowe kolumny. W ma%ych pomiesz-
czeniach sprawdz& si" podstawkowe 120, 
w wi"kszych – pod%ogowe 116F albo hy-
brydowe 111F. Wszystko to rekomenda-
cje MBL-a, czyli gotowce, gwarantuj&ce 
dobry efekt. Niemiecka wytwórnia pro-
muje koncepcj" systemow&, a jej prezen-
tacje potwierdzaj& s%uszno'# tej $lozo$i. 
Urz&dzenia mo!na jednak umieszcza#  
w obcych kon$guracjach i nadal cieszy# si" 
dobrym brzmieniem. Wi"kszo'# opisów 
(róde% MBL-a powsta%a w%a'nie po wsta-
wieniu ich w inn& kon$guracj". Nie ma 
zreszt& powodu, by by%o inaczej, 
skoro s& poprawnie zaprojek-
towane, w dodatku tranzysto- 
rowe. Impedancja wyj'cio-
wa 1531A wynosi 100 omów, 
wi"c (ród%o b"dzie popraw-
nie wspó%pracowa# z ka!dym 
przedwzmacniaczem i wzmac-
niaczem zintegrowanym.

Kon$guracja testowa zawiera-
%a lampow& integr" Octave V 70 
SE, preampy ARC Ref 5 SE oraz  
BAT VK 3iX SE i ko)cówk" mo- 
cy ModWright KWA 150 Signa-
ture. Nie uda%o si" stwierdzi# ja-
kichkolwiek oznak niekompaty-
bilno'ci. Wydaje si", !e znacznie 
wi"ksz& rol" ni! dobór sprz"tu  
o jakich' szczególnych w%a'- 
ciwo'ciach odgrywa cierpliwe 
wygrzewanie oraz zapewnienie 
dobrego towarzystwa. Je!eli si" 
postaramy, MBL zagra bardzo 
dobrze, ale je'li wzmacniacz 
i kolumny b"d& takie sobie, 
to taki sobie b"dzie te! 
d(wi"k. 

Do przygotowania re- 
cenzji pos%u!y%y ko- 
lumny Avalon Trans- 
cendent oraz oka-
blowanie: Tara Labs 
ISM Onboard *e 0,8  
XLR, Acrolink S-3000  
i Tara Labs *e Ome-
ga Edge. Pr&d $ltro- 
wa% Gigawatt PC-3 Evo 
SE, a dostarcza%y sie-
ciówki Tara Labs Cobalt, 
Acrolink 6N-6100 i Gigawatt LS-1. Elek-
tronika sta%a na stolikach Sroka i Stand 
Art STO MkII; kolumny – na kolcach  
i p%ytach z marmuru. Sprz"t gra% w 16,5-m  
pokoju delikatnie zaadaptowanym aku-
stycznie.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

D%ugo nie mia%em pomys%u na odtwa-
rzacz MBL-a. D%ugo te! nie mia%em do 
niego pe%nego przekonania. Wszystko 
si" zmieni%o po kilku tygodniach u!ytko-
wania. Wcze'niej brzmienie mo!na by%o 
opisa# przewrotnym: „dobre, ale nie bez-
nadziejne”. Najbardziej prawdopodobne, 
cho# chyba zbyt banalne wyt%umacze- 
nie metamorfozy to konsekwentne wy-
grzewanie. Tak naprawd", nie jestem 
jednak pewien, czy do ko)ca o to chodzi. 
Akumulacj" ucha wykluczam, poniewa! 
dla kontrastu s%ucha%em w tym czasie tak-
!e dwóch innych (róde%. Magiczna moc 
kabli równie! nie wyja'nia wszystkiego. 

To si" po prostu sta%o. Nagle, 
praktycznie z dnia na dzie). I jak 
si" sta%o, tak ju! zosta%o.

Fabrycznie nowy MBL to nie 
moja bajka. Bez owijania w ba-
we%n": muli. Owszem, jest to mu-

lenie, by tak rzec, na wysokim po-
ziomie, ale brakuje otwarto'ci góry. 
Je!eli si" lubi estetyk" dCS-a Pucci-
ni, to zimnego MBL-a si" nie kupi.

Kolejne dni s%uchania przynosz& 
stopniow& popraw", ale tutaj potrze-
ba zmiany jako'ciowej. Przez ca%y 
czas odczuwa si" bowiem niedosyt 
wysokich tonów. Trójk&ty i blachy 
graj& niby jak ci" mog", ale bez po-
lotu. Przez jaki' czas d(wi"k by% 
przyduszony; zbyt g"sty, w ne-
gatywnym sensie „analogowy”. 
W 'rednicy deklasowa% dobr& 
ta)sz& konkurencj", jednak 
niedosyt wysokich tonów po-
zostawa% i im lepsza stawa%a 

si" 'rednica – a stawa%a si" 
bardzo, bardzo dobra – 
tym niedosyt góry narasta%. 
I wreszcie, którego' dnia: 
co za zmiana! Odtwarzacz 

odetchn&% g%"boko i niczym 
wstrz&'ni"ty szampan wystrzeli% w gór" 
feeri& drobnych b&belków. O to chodzi%o! 
Nareszcie s&!nisty bas i g%"boka, kremowa 
'rednica zyska%y kontrast i polot. Brzmie-
nie zaskrzy%o si" odcieniami i nabra%o wi-
goru. Teraz naprawd" chcia%o si" s%ucha#!

Sztaby metalu i trzy amortyzatory 
L]ROXMÈ�QDSÚG�3KLOLSVD�RG�GUJDñ��
'R�VWHURZDQLD�QDSLVDQR�DXWRUVNLH�
RSURJUDPRZDQLH��%\ïR�ZDUWR�

5R]G]LHORQH�]DVLODQLH�F]ÚĂFL�F\IURZHM� 
L�DQDORJRZHM��6WDELOL]RZDQH�OLQLH� 
GOD�VWRSQLD�DQDORJRZHJR�� 
'$&�&6������SRSU]HGQLR�&6������
2EXGRZD�]�DOXPLQLRZ\FK�RGOHZöZ�� 
Z\WïXPLRQD�PDWÈ�ELWXPLF]QÈ�� 
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Co ciekawe, na pierwotnym wycofaniu 
góry ani na chwil" nie ucierpia%a prze-
strze). Tutaj od samego pocz&tku dzia%o 
si" du!o i dobrze. +wietnie zarysowana 
g%"bia, swoboda i namacalno'# instru-
mentów to niew&tpliwe atuty niemieckie-
go odtwarzacza, niezale!nie od stopnia 
wygrzania. ,ród%o pomaga kolumnom 
znikn&# bez 'ladu, wype%niaj&c przestrze) 
pomi"dzy nimi naturaln& akustyk&. Z wy-
chodzeniem sceny poza boczne 'cianki 
g%o'ników równie! nie ma problemu, pod 
warunkiem, !e realizator zadba% o takie 
efekty. Trent Reznor szepcz&cy wprost do 
ucha to mo!e niekoniecznie romantycz-
ny obrazek, ale realizm efektu zas%ugiwa% 
na brawa. Podobnie jak inne niuanse  
z „Downward Spiral” Nine Inch Nails. 
P%yta ju! nie najnowsza, ale nadal moc-
na i zaskakuj&co 'wie!a. Paradoks po-
lega na tym, !e dopiero high-endowa 
kon$guracja pozwala doceni# jej 
z%o!ono'#. MBL z Octave i Avalo-
nami stworzy% prawdziwy spektakl,  
w którym mo!na si" by%o zas%ucha#. 
Specy$czna to by%a przyjemno'#, bo 
jednak muzyka nie%atwa i zdecydowa-
nie nie z krainy %agodno'ci, ale dozna-
nia s%uchowe i wzrokowe intensywne, 
$zyczne i wysokiej próby. S%uchaj&c 
zamykaj&cego album „Hurt”, pomy'la-
%em, !e niejeden u!ytkownik aplikacji 
za 300 kz% nie wyrzuci%by tego d(wi"-
ku z domu. Gra%o tak muzykalnie,  
a jednocze'nie masywnie i energetycz-
nie, !e mo!na by spokojnie zosta# z takim 
graniem na d%u!ej.

Znakomite wra!enie pozostawi%y „Wa-
riacje Goldbergowskie” w interpretacji Gle- 
na Goulda. Uda%o si" wychwyci# subtelne 
ró!nice pomi"dzy fragmentami, w których 
pianista zdecydowanie skraca d(wi"k gra-
j&c, jak sam to okre'li%, „przeciwko for-
tepianowi”, jak i te bardziej re-eksyjne, 
w których pozwala na nieco d%u!sze wy-

brzmienia. Nigdy zamaszyste, ci&gle od-
mierzane z zegarmistrzowsk& precyzj&, ale 
grane inaczej, z uczuciem. Tutaj równie! 
fortepian zosta% wyra(nie umiejscowiony  
i otoczony krótkim pog%osem. 

Kameralnie, ale w porównaniu z „Waria-
cjami” ze spektakularn& dynamik& zosta%y 
oddane kompozycje George’a Winstona  
z albumu „Summer”, wydanego przez 
Windham Hill. To ju! wyczynowa audio-
$lska realizacja, w której niuanse artyku-
lacji s& równie wa!ne jak praca mecha-
nizmu instrumentu. Wpadaj&ce w ucho, 
sprawnie zagrane melodie uzupe%nia 
ca%a masa skrzypni"#, szumów powietrza  
i odg%osów towarzysz&cych uderzeniom 
m%oteczków w struny i pracy peda%ów. Na 
szcz"'cie, równowaga pomi"dzy niuan-
sami realizacji a syntetycznym ogl&dem 
wykonania zosta%a zachowana i odg%osy 

t%a wzbogaca%y przekaz, zamiast dra!ni#. 
S%ycha# by%o nieprze$ltrowany przez po-
wietrze fortepian, stoj&cy na wyci&gni"-
cie r"ki i zarejestrowany z ca%ym dobro-
dziejstwem inwentarza. MBL przekaza% 
urz&dzeniom towarzysz&cym bardzo 
du!o informacji i, co równie wa!ne, po-
wstrzyma% si" od ich interpretacji. D(wi"k 
by% nasycony, ale detaliczny i czysty. Bez 
cho#by nik%ych oznak zbytecznego ocie-
plenia. To by%o bardzo dobre, neutralne 
granie. Dopiero teraz mo!na by%o mówi# 

o analogowo'ci w jednoznacznie pozy-
tywnym i po!&danym sensie. D(wi"k by% 
p%ynny i g%adki. Pasma spójne, a utwory 
!ywe dzi"ki bardzo dobrej dynamice. Po 
zaobserwowanym pocz&tkowo zamuleniu 
nie pozosta% 'lad. Ust&pi%o miejsca przej-
rzysto'ci i pi"knie zaznaczonej górze.

Bas od pocz&tku by% wyra(ny, ale z cza-
sem poprawi%a si" jego ró!norodno'# i kla-
rowno'#. Kontrola nie budzi%a zastrze!e), 
a g%"bia, co potwierdzi% pierwszy utwór  
z albumu „Bluzeum”, nawet u malkonten-
ta wywo%a%aby u'miech na twarzy. Mimo 
ob$to'ci niskie tony w !adnym repertu-
arze nie dominowa%y. Ich charakter by% na 
pewno bardziej mi"kki ni! twardy i raczej 
ciep%y ni! sch%odzony, ale w%a'nie dzi"ki 
temu 'wietnie harmonizowa%y z pozosta-
%ymi aspektami prezentacji. Niedobory 
basu si" nie zdarza%y; by%o go akurat tyle, 
!e nie chcia%o si" wi"cej, bo wtedy by%oby 

go ju! za du!o. 
MBL 1531A to odtwarzacz wy-

równany tonalnie, ujmuj&co ana-
logowy. Nie dostrze!emy tu poszar-

panej materii na brzegach d(wi"ków. 
Us%yszymy za to bogat&, g%"bok& 'red-
nic", analogow& p%ynno'# i znakomi-
t& przestrze). Jest te! w tym graniu 
co' MBL-owego, ale owo „co'” jest 
na tyle subtelne, !e trudno okre'li#, 
czy znajduje si" bardziej w górze, czy  
w 'rednicy pasma. Ledwie dostrzegal-
ny akcent, ulotna cecha, która wzmaga 

i tak ju! du!& przyjemno'# s%uchania.

.RQNOX]MD

Zaskakuj&cy $na% po niezbyt obiecu-
j&cym pocz&tku. MBL 1531A to (ród%o 
naturalne i uniwersalne. Nie rzuca si"  
w uszy, nie stara si" zwróci# na siebie 
uwagi, ale gra pi"knie. Bardzo dobre pod 
ka!dym wzgl"dem imponuje g%"bok& 
'rednic&, otwarto'ci& i jako'ci& efektów 
przestrzennych. Du!a klasa i wiele rado-
'ci ze s%uchania.
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MBL 1531A 
'\VWU\EXFMD��� Audio System
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Dane techniczne:
5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24-bitowy (CS4398)

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� DC – 20 kHz (+/- 0,5 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0007 % (1 kHz)

6\JQDï�V]XP��� 110 dB

:\MĂFLH�DQDORJRZH��� 2 V RCA, 4 V XLR

,PSHGDQFMD�Z\MĂFLRZD���100 1 RCA, 200 1 XLR

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� -
:\PLDU\��Z�V�J���� 15,5/45/42,5 cm

0DVD��� 18 kg

Ocena:
2FHQD�EU]PLHQLD��� hi-end
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