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Hi-end McIntosh

Wzmacniaczy McIntosha  
używam od dawna. W zasadzie,  
od premiery Maka w Polsce,  
widok błękitnych wskaźników 
jest nieodzownym elementem  
wystroju mojego mieszkania.  
Poza krótką przerwą na Jolidę JD502, która pięknie sterowała 
Audio Physicami Virgo oraz romansem z Gryphonem,  
pozostaję wierny firmie z USA. Prawdę mówiąc, nie wiem,  
dlaczego. Inni użytkownicy amerykańskich pieców  
też pewnie kierują się różnymi  
przesłankami, ale w końcu  
i tak górę bierze tradycja.  
Ta ma nie mniej lat niż nasi ojcowie.

Maciej Stryjecki

Czekolada  
z chili
McIntosh MA7000

Czekolada  
z chili
McIntosh MA7000



Paręsłówoprzeszłości
Najpierw by∏ MA6850 – prawdziwy

wzmacniacz z duszà.Mo˝namu by∏o za-
rzuciçlekkierozmi´kczeniedêwi´kuitro-
ch´powolnybas,alew∏aÊnietecechydoda-
wa∏ymuzykalnoÊciisprawia∏y,̋ es∏uchanie
muzykidawa∏oprzyjemnoÊç.Dlaosóbce-
niàcychszybkoÊçiprecyzj´tamtenMakby∏
synonimem kluchy; mnie jednak bardzo
odpowiada∏.Obecnietojednoznajlepszych
urzàdzeƒ, jakie mo˝na znaleêç na rynku
wtórnym. Problem w tym, ˝e posiadacze
wcaleniechcàsi´gopozbywaç,aje̋ eliju˝,
tozas∏onàcen´.
MA6900by∏emzpoczàtkuzachwycony,

choçszybkopojawi∏si´te˝jakiÊwewn´trz-
ny niepokój. Gra∏ zupe∏nie inaczej: jasno,
precyzyjnie, ale bez „makowego” ciep∏a.
Mia∏ szybszy bas, wi´cej watów i spraw-
niejsobieradzi∏zwysterowaniemkolumn
okarko∏omnymprzebieguimpedancji,ale
po pewnym czasie zacz´∏o mi brakowaç
ducha MA6850. W koƒcu doszed∏em do
wniosku,˝enieby∏atodokoƒcakorzystna
wymiana,alecó˝…˚ycietoczysi´dalej.
BezawaryjnoÊç McIntosha jest wr´cz

legendarna.Obamodeles∏ű y∏ymiprzezkil-
ka∏adnychlatinicsi´niezepsu∏o.MA7000
u˝ywamodroku i te˝wszystkodzia∏a jak
w zegarku. Podobno klient w firmowym
serwisie stanowi atrakcj´ dla techników,
którzygeneralnienudzàsi´jakmopsy.Prze-
kona∏em si´ o tym na w∏asnej skórze, ale
z drugiej strony wiem, ˝e w prawid∏owo
zaprojektowanym i solidnie wykonanym
wzmacniaczuniespecjalniemasi´cozepsuç.

Chyba˝ezawiniu˝ytkownik,stykajàckoƒ-
cówkikablig∏oÊnikowych.JednakMcIntosh
inatopozostajeniewra˝liwy.Wyposa̋ ono
gowszeregzabezpieczeƒ,odró˝niajàcychgo
od reszty drogich konstrukcji zintegrowa-
nych.Zwykleredukujesi´liczb´obwodów,
by skróciç drog´ sygna∏u.Tutaj odwrotnie
–zadbano,abyklockiby∏yg∏upotoodporne
id∏ugos∏ű y∏yswoimposiadaczom.
Co innego êród∏a cyfrowe. Zawierajà

mechanik´, a ta lubi odmówiç pos∏uszeƒ-
stwa.Nawethigh-endowewytwórniemie-
wajàz tymproblem;zw∏aszczazoprogra-
mowaniemnowychmodeli.Niewiem,jak
pod tym wzgl´dem spisuje si´ Mak, ale
chyba tego nie sprawdz´, bo uwa̋ am, ˝e
wzmacniacze udajàmu si´ znacznie lepiej
ni˝êród∏a.Gramofonuniekupi´,bomam
za ma∏o czarnych p∏yt, ale mő e kiedyÊ
si´ zdecyduj´ na legendarnà koƒcówk´
MC275.Jestkoszmarnienieergonomiczna,
ale stanowikwintesencj´ styluMcIntosha.
Pozostaje niemal niezmieniona od kilku-
dziesi´ciulat,agratak,˝enowewynalazki
chowajàsi´zewstydunawetniepodszaf´,
tylkodopiwnicy.
MA7000stanowi∏dlamniezaskoczenie.

Przypominajàc sobie MA6850, a potem
MA6900doszed∏emdowniosku,˝e…
Tutaj ka˝dy, kogo nudzà techniczne

szczegó∏y,mő eprzerwaçczytanieiodrazu

przejÊç do wra̋ eƒ ods∏uchowych. Mnie
wykr´canieÊrubeknieminie.

Budowa
Zaczn´ jednak od wra̋ eƒ ogólnych.

Wzmacniacz wyglàda solidniej od po-
przedników; jest od nich wi´kszy i ci´˝-
szy. To zrozumia∏e, bo dysponuje wy˝szà
mocà, a to wymaga u˝ycia wydajniejsze-
gozasilacza.Odnosz´ jednakwra̋ enie,˝e
i bez tegoMcIntoshe by uros∏y, podobnie
jaknowemodelesamochodów.Tenwzrost
obserwujemy zresztà od lat, a mo˝na go
wiàzaç z próbà dotarcia do coraz bogat-
szychklientów.
Wzornictwo pozosta∏o w zasadzie nie-

zmienione. Najwa˝niejszà jego cechà sà
wychy∏owe wskaêniki, podÊwietlone b∏´-
kitnà poÊwiatà, stosowane przez firm´
od kilkudziesi´ciu lat. Producent utrzy-
muje,˝emiernikisànies∏ychanieszybkie
idok∏adne, alenawetdzieckowie, ˝enie
chodzioprecyzj´,tylkooniepowtarzalne
widowisko.Pe∏ny systemMcIntoshaprzy
zgaszonychÊwiat∏achwyglàdajakchoinka
zkosmosu.DlategowniebieskiewyÊwie-
tlacze wyposa̋ ono tak̋ e êród∏a, przed-
wzmacniacze,koƒcówkimocyiwszystko,
cosi´wkatalogurusza.
JakiÊczastemuMakopracowa∏najtaƒszà

integr´, bez wskaêników. Szybko zaprze-
stano jej produkcji i nie sàdz´, by by∏o
to wynikiem niskiej jakoÊci dêwi´ku.
Owszem,Makbez„autoformerów”tonie
Mak, ale nast´pne modele tak̋ e ich nie
mia∏y.Zatoniebieskieokienka–owszem.
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Wychyłowe wskaźniki i 5-punktowa 
regulacja barwy to specjalność Maka. 
Z góry widać modułową konstrukcję 
obudowy. Potężne rączki to nowość.
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Od lat nie zmieniajà si´ tak̋ e pokr´t∏a
iprzyciski.WMA7000nafroncieznajdzie-
mysiedemga∏ek.Najwi´kszes∏ű àdoregu-
lacjig∏oÊnoÊciibalansu.Pi´çmniejszychto
rozbudowana korekcja barwy, dzia∏ajàca
przy30,150,500,1500i10000Hz.Audio-
file uznajà korektory za zb´dne iwprzy-
padkuwmiar´przyzwoitychnagraƒmo˝na
si´beznichobejÊç.Jednak
Amerykaniecz´stotraktu-
jàwzmacniaczeu˝ytkowo,
pod∏àczajàcdonichnietylko
wysokiejklasyCD,alete˝te-
lewizor,DVD,anawetstary
magnetowid. Sam podcho-
dz´dosprawypodobnie,bo,
zca∏ymszacunkiemdlawmia-
r´porzàdnychsystemówkina
domowego,wol´oglàdaçfilm,
majàcdodyspozycjiznakomi-
tà amplifikacj´ i równie po-
rzàdnàpar´g∏oÊników.Wta-
kim zastosowaniu regulacja
barwyprzydajesi´cz´sto.Na
przyk∏ad w kultowych, pol-
skichfilmachsprzedlattrud-
nozrozumieç,comówiàak-
torzy(wnaszymkiniezawsze
mieliÊmyÊwietnychoperato-
rów kamer, re̋ yserów i ak-
torów, ale dêwi´kowcy od
zarania dziejów byli nie-
zmiennie do bani). Wtedy
korekcjaÊrodkapasmadaje
nadspodziewaniedobre re-
zultaty.Starszeokazyznaszej
p∏ytotekite˝mo˝napodrasowaç,
aletegoju˝stanowczoniepolecam.Najle-
piejs∏uchaçtak,jakjestinieprzyzwyczajaç
uszudowynaturzeƒ.
WÊródprze∏àcznikówmamyszeÊçarcha-

icznych przycisków do wyboru êród∏a
dêwi´ku oraz bonusik w postaci przed-
wzmacniaczagramofonowegoMM.McIn-
toshpodkreÊla,˝etoznakomitasekcja,nie
ust´pujàcaoddzielnymurzàdzeniomkon-
kurencji.Wierz´nas∏owo,bosamnarazie
nieu˝ywamgramofonu.Kiedyjednakpo-
stawi´gonahonorowejpó∏ce,zpewnoÊcià
skorzystamzdobrodziejstwainwentarza.
W samym Êrodku obudowy znalaz∏o

si´ tak̋ e gniazdo s∏uchawkowe 6,35mm,
wspó∏pracujàcezprzyzwoitympreampem.
Przedwzmacniaczes∏uchawkowezbud˝e-
tówki dawno sobie darowa∏em, bo cz´sto
gra∏ygorzejoddziurkiwMaku.
Bardzorzadkoprzydajesi´przyciskmo-

no (chocia˝ dlamnie akurat jest istotny,
bodajemo˝liwoÊçocenykompatybilnoÊci
mono-stereownagraniach,bardzowa˝nej
dlaprezentacjiwradiuitelewizji).W∏àcz-
niki dla dwóch par kolumn przydajà si´
przypo∏àczeniachbi-wire.
Wodró˝nieniuodpoprzednichmodeli,

na froncie znalaz∏y si´ pot´˝ne uchwyty

z polerowanego aluminium.Wylàdowa∏y
tam,bydodaçurzàdzeniuurody.Zpoczàt-
kuuzna∏emjezakwiatekdokő ucha,ale
teraz ju˝ si´przyzwyczai∏em i trudnomi
uwierzyç,̋ ekiedyÊMakiichniemia∏y.Za-
stosowaniepraktyczne?Nocó˝,niejestto
sprz´tprofesjonalnyaniestradowy,wi´csi´
gocz´stonieprzenosi.Zwyklewzmacniacz

stawiasi´raznapó∏ceipozostajeontam
doprzeprowadzkilubwymianynalepszy
model.Wmoimprzypadku…jestdok∏ad-
nie na odwrót. Przynajmniej raz na dwa
tygodniemusz´piecprzestawiçiczuj´,˝e
u∏atwieniejestpo∏owiczne.Samemuitak
si´chwytazapodstaw´,aje̋ eliju˝b´dzie-
myprzenosiçci´̋ arwdwieosoby(wypa-
da,boto45kg),przyda∏ybysi´te˝uchwyty
zty∏u.Wtedykomfortby∏bype∏ny.
Zty∏u–bogactwogniazd.MA7000jest

konstrukcjàzbalansowanà, stàddwawej-
Êcia XLR, oznaczone jako CD i DVD.
Je̋ elizechceciepod∏àczyçdodatkowàkoƒ-
cówk´mocy, przewidziano tak̋ ewyjÊcie
symetryczne.Ponadtosàsolidne,z∏ocone
gniazdaRCA,wtymp´tlamagnetofonowa,
wyjÊciepreampuRCAiwejÊciegramofo-
nowezuziemieniem.Bezpiecznikwypro-
wadzononazewnàtrz,wi´cwraziepotrze-
by mő emy go wymieniç sami. WÊród
po∏àczeƒznalaz∏ysi´tak̋ egniazdkasyste-
mowegozdalnegosterowania.

ZaciskidlakolumntocoÊ,czegonieznaj-
dzieciewinnychwzmacniaczach.Niecho-
dzi tu o solidnoÊç i pozycj´ podzespo∏ów
wcenniku,chocia˝napewnoniedaimsi´
tutajwielezarzuciç.Niewprawneokozagu-
bisi´wichiloÊci,bododyspozycjimamya˝
8pot´˝nychÊrubzdziurkaminawtykiba-
nanoweiszparamidlawide∏ek.Ka˝dykana∏

sk∏ada si´ z jednego minusa
i trzech plusów, dowyboru.
Gdziepod∏àczymykolumny,
b´dziezale̋ a∏oodichspecy-

fikacji technicznej. McIntosh
od lat stosuje „autoformery”,
czyli transformatory wyj-
Êciowe, dopasowujàce impe-
dancj´wyjÊciadoopornoÊci
kolumn. Do wyboru prze-
widziano trzy odczepy: 2, 4
i8omów.Precyzyjnedopaso-
wanie parametrów to jedno.
Drugie tooddawanie zawsze
tej samej mocy, bez wzgl´-
du na obcià̋ enie. MA7000
jest przez to uniwersalny
isprawdzisi´niemalwka˝-
dej konfiguracji. Trudno
b´dzie znaleêç g∏oÊniki,
zktórymisobienieporadzi.
Teoretycznie podobnie

by∏ozMA6850iMA6900,
jednak w przypadku du-
˝ych elektrostatów imag-
netostatówmog∏oczasami
brakowaç mocy. Pierwszy

mia∏150W,drugi200W,ale
zwydajnoÊciàpràdowàMA6900wekstre-
malnychwarunkachbywa∏o ró˝nie.Teraz
mamy do dyspozycji 250 W, jednak nie
jest to przyrost mocy, który zauwa̋ y∏em
pomi´dzy dwiema starszymi integrami.
Byçmő edlatego,˝eMA6900prezentowa∏
inny charakter dêwi´ku, znacznie l˝ejszy
ibardziej tranzystorowy,wpejoratywnym
znaczeniu.MA7000oferuje„tylko”o50W
wi´cej,aleodpierwszejchwiliwiadomo,˝e
toinnaklasa.Czuçzapasiwatównapewno
wystarczy.
Kolejnacecha,odró˝niajàcawzmacniacze

McIntosha od purystycznych konstrukcji,
to rozbudowane systemy zabezpieczajàce.
Ju˝zaczasówza∏ő ycielafirmymówi∏osi´
o ich niekorzystnym wp∏ywie na dêwi´k.
Tymczasem Amerykanie zawsze stawiali
na niezawodnoÊç. Z najbardziej charakte-
rystycznych rozwiàzaƒ mo˝na wymieniç
Power Guard, chroniàcy przed przestero-
waniem. Jego dzia∏anie sygnalizujà dwie
diody na szklanym froncie. Przez ponad
pó∏rokuniezauwa̋ y∏em,˝ebyb∏ysn´∏y,ale
te˝ nie pod∏àcza∏em specjalniewymagajà-
cychkolumn.
Kolejny agent bezpieczeƒstwa to Sen-

try Monitor, chroniàcy przed zwarciem.
NiedoÊwiadczeniu˝ytkownicy,przezprzy-

Hi-end McIntosh

Obudowę tworzy sześć bloków.  
Na samym środku tylnego wyspa  
z kondensatorów.
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padkowezetkni´ciekoƒcówekkablig∏oÊni-
kowych, mogliby spaliç koƒcówk´ mocy.
WprzypadkuMakaniemaobawy.Wzmac-
niaczzawieratak̋ euk∏admi´kkiegostartu
orazczujnikitemperatury,od∏àczajàcezasi-
lanie w razie przegrzania. Tak̋ e g∏oÊniki
zabezpieczono przed uszkodzeniem – nie
mamo˝liwoÊci wys∏ania do nich niekon-
trolowanegoimpulsu.
Obudowa dzieli si´ na szeÊç bloków.

Frontkryjesterowaniefunkcjamizapomo-
cà niskoszumowych prze∏àczników elek-
tromagnetycznych.Elementyprzedwzmac-
niaczaukrytowpodstawie,wniklowanej
skrzynce.Zaraz zaprzednià Êciankà znaj-
dujesi´sekcjazasilania,odpowiedzialnaza
po∏ow´ masy urzàdzenia. Transformatory
ukrytowosobnych,metalowychpuszkach.
Zty∏umamykoƒcówkimocyzwyprowa-
dzonyminazewnàtrzradiatorami.
Wewn´trzupanujebardzo„artystyczna”

i surowa architektura. Moc dostarcza po

6partranzystorównakana∏,przyklejonych
do„kaloryferów”pobokach,awÊrodku,na
b∏yszczàcejpodstawie, stoiwyspa czterech
wysokich kondensatorów. Nie sposób od-
czytaçoznaczeƒ,alewyglàdajàna30000µF
ka˝dy.Dű ep∏ytkidrukowaneukrytopod
pod∏ogà, jakwdrugimdniewalizki.Taka
budowa, pomimo oczywistych ró˝nic,
przypominamisposóbmyÊleniakonstruk-
torów wzmacniaczy lampowych. No i te
autoformery…

„Wrażenia”wpigułce
Poni˝szyakapitpoÊwi´camcz∏onkomfan-

klubuMcIntosha,je̋ elinudzàichopowiada-
niaoskrzypcachifortepianach.B´dziekrót-
koikonkretnie.
SposóbmyÊleniaprojektantówniedziwi

mniewwypadku,kiedy firmowywzorzec
stanowikoƒcówkaMC275.Wdodatkubie-
rze si´ te˝napewnodo sercamarudzenie
klientów,którzyMA6900odebralijakokrok
wsteczwstosunkudoMA6850iuwierzyli,
˝emő elampowaintegraichzaskoczy.Ale
je̋ elitak,tojakmo˝naby∏ozrobiçcoÊtak

nieudanego, jakMA2275,w dodatkumó-
wiàc,˝etowzasadziepowtórzeniewzorca
zprostymprzedwzmacniaczem?
Na szcz´Êcie Mak potrafi zaprojektowaç

konstrukcj ́takà,jakMA7000.Dowodzinià,
˝enaprawd ́znasí narobieniuwzmacnia-
czy.Bezdwóchzdaƒ–tojestpiec,naktóry
mi∏oÊnicy McIntosha czekali. Mő e nawet
b´dziezniegomodelkultowy?Czaspoka̋ e.

Wrażeniaodsłuchowe
Aterazdlaniezrzeszonych.MA7000ma

coÊ,czegodotychczasowymintegrombra-
kowa∏o–energi´,odczuwalnà jakopulso-
waniekontrastów.Czuçwnimpotencja∏do
szybkiegoataku,ch´çdonadà̋ aniazaryt-
mem, pewnà dzikoÊç i chyba najbardziej
– si∏´. Przypomina mocne tranzystorowe
koƒcówkizUSA.Dotejporyodnosi∏emwra-
˝enie,˝etransformatorywyjÊciowezbli̋ ajà
Makadolampy,itowniezbytkorzystnym
kojarzeniu.Terazjestinaczej.250Wtonie

wytwór wyobraêni techników. Naprawd´
czujemy ich obecnoÊç, a jednoczeÊnie coÊ
zmikrodynamikidobrejklasyA.MA7000
gra wyraênie i energicznie, zachowujàc
jednoczeÊnie posmak lampy, takiej jak
MC275.
Wspaniale si´ s∏ucha starszych, ale pra-

wid∏owo zrealizowanych nagraƒ, jak np.
„The Individualism of Gil Evans”. P∏yta
pochodziz1964roku,alenawetdziÊtrud-
no znaleêç tak subtelnie, a jednoczeÊnie
z fantazjà nagrany big-band.Dű y zespó∏
– dű a dynamika. Mak radzi sobie z nià
wyÊmienicieizlekkoÊciàoddajekontrasty
pomi´dzy forte a piano. Dêwi´k pozosta-
je przy tym plastyczny i pe∏en powietrza.
Warto tak̋ e zwróciçuwag´naprzestrzeƒ
– wolnà od efektów stosowanych przez
póêniejszych realizatorów, za to stabilnà
iuporzàdkowanà.Grupyinstrumentównie
p∏ywajà,asolaklarnetówitràbekzachowu-
jàwyraênekontury.

Tej precyzji troch´ brakowa∏o poprzed-
nimintegrom.WprawdzieMA6900prawi-
d∏owookreÊla∏punkty,wktórychsiedzieli
muzycy, ale dopiero MA7000 potrafi je
otoczyçciszà,zabarwionàjedynienatural-
nympog∏osem.TaczystoÊçstajesi´jeszcze
dobitniejszawmuzycekameralnej.Wszyst-
ko jedno, czy b´dzie to klasyczny kwartet
smyczkowy, czy trio jazzowe – wyraênie
odczuwamyseparacj´pasm,wjakichgrajà
instrumenty. OczywiÊcie, zale̋ y to tak̋ e
od samego stylu, w jakim poruszajà si´
muzycy.Wielupianistówmaduszesolistów
i ch´tnie korzysta z pe∏nej skali instru-
mentu.Wtedyzadaniedlasprz´tustajesi´
znacznietrudniejsze.Makzawszepozostaje
czytelny,choçniebrakujemuciep∏a.
W nagraniach uznawanych za audio-

filskie muzycy trzymajà si´ swoich pasm;
lewa r´ka fortepianu rzadko zapuszcza si´
wrejonyodwiedzaneprzezkontrabas.Wte-
dy realizacja nabiera powietrza. W takiej

uporzàdkowanej i grzecznej fakturze na
pierwszy plan wysuwa si´ barwa instru-
mentów.Mak zdradza lekkà tendencj´ do
powi´kszaniarozmiarówtràbki,saksofonu
czyg∏osu.Ocieplajeprzytymzwdzi´kiem,
zwi´kszajàcprzyjemnoÊçods∏uchu.Podob-
nie robi∏ MA6850, choç bez tej precyzji
i mikrodynamiki. Nowa integra potra-
fi po∏àczyç ∏agodnoÊç z mocà i kontrolà.
Wystarczykrótkiesoloperkusistyistajesi´
jasne, ˝e dêwi´k ma atak i równie szybki
koniec.ToÊwiadczyodobrejkontroli,któ-
rejszukamyg∏ówniewzakresiebasu.Tam
zresztànajtrudniejjàutrzymaç.
W symfonice wzmacniacz oferuje roz-

machifantazj´.Znówwynikatozdok∏ad-
noÊciimocy.Nibyniewiele,aleprzywyso-
kichpoziomachg∏oÊnoÊcitaƒszekonstruk-
cje si´ d∏awià. Troch´ si´ do tych znie-
kszta∏ceƒ przyzwyczajamy i dopiero kiedy
us∏yszymy brzmienie high-endowego sys-
temu,przechodzimynadrugàstron´lustra.
To nieprawda, ˝e niewyrobione ucho nie
jest w stanie tego doceniç. Ludzie, którzy
takmówià,przewa˝nieniemielipoprostu

Hi-end McIntosh

Końcówki mocy  
przykręcone do radiatorów.
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ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa    t. /22/ 826 47 67    www.hificlub.pl

NORD AUDIO
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/58/ 351 32 02
nordaudio.pl

BENEFIT
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AUDIO STYL
- Katowice -
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audiostyl.pl

DELTA AUDIO
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/12/ 633 71 88
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kontaktu z dobrym sprz´tem. Wizyta na
koncercie im tego nie zastàpi. Mikrofony
widzàbli˝szeplany,koncentrujàsi´nabar-
dziejbezpoÊrednichdoznaniach,wyolbrzy-
miajà dynamik´, którà potem tani system
sp∏aszcza.Tow∏aÊnie doÊwiadczeni audio-
filepowinnicz´Êciejbywaçnakoncertach,
aby niemyÊleli, ˝e fortepianma rozmiary
czo∏guipotrafilidoceniçdobreakustyczne
nagrania.
Na ˝ywo orkiestra symfoniczna prawie

nigdy nie brzmi tak ostro, ˝eby poczuç
szpilkiwuszach.Nawetfletypiccolo,po∏à-
czone z talerzami i tremolem skrzypiec,
niosàpewnàaksamitnoÊç,zwyklespot´go-
wanàrozmiaramisali.McIntoshoddajeten
klimat, nie kaleczy uszu, a jednakmo˝na
si´ spokojnie skoncentrowaç na cegie∏kach
poszczególnych partii instrumentalnych.
Dynamikaiataksàniewielemniejefektow-
ne ni˝ w takich potworach, jak Krell FBI.
Powiedzia∏bym nawet, ˝e przy mi´sistoÊci
amerykaƒskiej choinki efekt jest bardziej
spektakularny.
Byçmő eniektórzypoczuliwtymmiej-

scu lekki niepokój: jak b´dzie z górà?Ano
w∏aÊnie,szukaniejejwsymfoniceniezawsze
daefektzgodnyzoczekiwaniami,coniezna-
czy, ˝e nieprawid∏owy. Bo je̋ eli si´gniemy
potypowoaudiofilskienagraniazudzia∏em
elektrycznoÊci,mő emypoczuçjejnadmiar.
WalbumachStockfischaakustycznagitara
jesttakbliskaiskonturowana,̋ emo˝naka˝-
deszarpni´ciestrunyodbieraçjakmikroek-
splozj´ w kopu∏kach.Wiele p∏yt nasycono
podobnymi efektami, poniewa˝ audiofile
je lubià. Czy to wada? Z punktu widzenia
skrajnego purysty pewnie tak, bo na przy-
k∏adnap∏ytachRadioheadgitaraakustyczna
jest znacznie bli˝sza prawdy. Ale muzyka
rozrywkowa nie ma akustycznego wzorca
izawszejestkszta∏towanaprzezdêwi´kow-
ca.Producentkreujenietylkoimagezespo-
∏u,alete ̋jegobrzmienie.To,corobiàStock-
fisch albo Chesky, jest efekciarstwem, ale
w profesjonalnym i przemyÊlanym stylu.
Kiedy s∏ucham ich realizacji, wiem, o co
dêwi´kowcowi chodzi∏o i jestempewny, ˝e
musi ́uda∏o.

Makuwielbiatakienagrania.PodkreÊla
ich czytelnoÊç i energi´,dodajàckropelk´
romantyzmu.Smakujànanimjakczeko-
ladazodrobinàchili.
Wostrym ∏ojeniu zachowuje si´ conaj-

mniej poprawnie. Nie ma estradowej
maniery, która zapewne by si´ tutaj przy-
da∏a, ale nadrabia kalorycznymi watami
inasyceniembarwy.Kiedydog∏osudocho-
dzi bas, trudno nie poczuç satysfakcji ze
s∏uchania. Jest docià̋ ony i oparty w pod-
stawie, ale lekki, kiedy przyjdzie mu si´
szybkoporuszaç.Drzemiewnimmi∏aspr´-
˝ystoÊç i impuls energii,
boksujàcy membrany

w uszach. Tego w∏aÊnie by∏y
pozbawionewczeÊniejszemodele
Maka.Gra∏yciep∏oimi∏o,alebez
odczuwalnychprzezskór´uderzeƒ.
P∏yta „Grand Piano” Pawlika to

moja wizytówka – zbiór doÊwiadczeƒ
po drugiej stronie mikrofonu. A tak-
˝e… odrobina szcz´Êcia. Wiem, ˝e ten
fortepianbrzmitak,jakwS1wtrakciesesji.
Zale̋ a∏omi na pokazaniu pe∏nego pasma
instrumentu i jego dynamiki. Dlatego nie
chcia∏emrozmyçatakupog∏osem.NaMaku
s∏ysz´ tenefekt,podwarunkiem, ˝e zosta∏
po∏àczonyzdobrymikolumnami.Odwróc´
typowy uk∏ad recenzji, bo dopiero teraz
pojawisi´…

Konfiguracja
MA7000s∏ucha∏emzkilkunastomaêró-

d∏ami i kolumnami. Najd∏ű ej z Naimem
CD2iGamutemCD3.Obamia∏yswójcha-
rakter.Anglikczarowa∏wokalami,Duƒczyk

kroi∏planyskalpelem.Wybra∏emGamuta,
bo lubi´ s∏yszeç wszystko, jak prawdziwa
plotkara.Innymikryteriamikierowa∏emsi´,
wybierajàckable.Nordostby∏szybki,Fadel
rysowa∏rozleg∏eprzestrzenie.Zkolumnami
nie mia∏em problemu, bo wreszcie moni-
toryLipiƒskiegopokaza∏ynietylkowszyst-
kiedêwi´ki, ale imuzyk´pomi´dzynimi.
Mia∏emwdomuwielewzmacniaczy,aten
pasowa∏ do nich, jak zgubiona po∏ówka
pomaraƒczy. Potem przysz∏a jednak pora
na zmian´, boTempoda∏ymiprzestrzeƒ,
którejmonitorombliskiegopola brakowa-
∏o.Ale…chwilaobcowania zHarbethami
Super HL-5 zburzy∏a mój spokój. Po raz
pierwszy od dawna chcia∏bym mieç dwie
pary kolumn, ˝eby czasem je zmieniç, tak
jaksi´zmieniaklimatwwakacje.
Prawdziwà prób´ ognia wzmacniacz

przeszed∏zAudioPhysicamiCaldera.Toju˝
niesà˝arty.Wysterowanietakichkolumn
bywa problemem nawet dla dű ych
monobloków.McIntoshporadzi∏ sobie
koncertowo, tak̋ e z kontrolà basu.
Niezabrak∏oanimocy,aniklasy.

Konkluzja
Nie znalaz∏em urzàdzeƒ

i g∏oÊników, które by ewident-
nie do MA7000 nie pasowa∏y,
chyba ˝e by∏y po prostu s∏abe

(czytaj: kontrowersyjne).Wybra∏em
te, które podoba∏ymi si´ najbardziej. Ju˝
dwie osoby o wyrobionych gustach trzy
moje ostatnie systemy skopiowa∏y. Naj-
bardziej podoba mi si´ jednak, ˝e ka˝da
wybra∏ainnekolumny.
Teraz gra u nich na tyle wciàgajàco, ˝e

mő emysi´ spokojnieodwiedzaç i s∏uchaç
kolejnychp∏yt.Wspanialejesttakpoznawaç
muzyk´, zazdroÊciç jej barwy, ale i z sa-
tysfakcjàwracaçdodomu,jaksynmarno-
trawny.
Itylkowzmacniaczmamytensam.

Hi-end McIntosh

McIntoshMA7000
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena:  30000 zł

Danetechniczne

Moc: 250 W (2,4,8 Ω)
Pasmo przenoszenia:  20 Hz – 20 kHz  

(-0,5 dB)
 10 Hz – 100 kHz (-3 dB)
Sygnał/szum:	 100 dB 
 84 dB (phono) 
  115 dB (koƒcówka 

mocy)
Wejścia	liniowe:		 	2 x XLR, power in,  

6 x RCA
Wejście	phono:	 MM
Wyjścia:		  pre out, słuchawki,  

tape out,  
kolumny 2,4,8 Ω

Regulacja	barwy:		  30, 150, 500, 1500  
i 10000 Hz.

Zdalne	sterowanie:	 +
Wymiary	(w/s/g):	 45/24/56 cm
Masa: 44 kg

Ocena

Ocena brzmienia: hi-end

Pilot  
do pełnego  
systemu. 
Podświetlane  
przyciski.

Zbalansowana konstrukcja. Precyzyjne 
dopasowanie do impedancji kolumn.  
Z tyłu przydałyby się jeszcze uchwyty,  
bo wzmacniacz ciężki jak diabli.


