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Czekolada
z chili

McIntosh MA7000
Maciej Stryjecki

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.
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Parę słów o przeszłości

Najpierw by∏ MA6850 – prawdziw y
wzmacniacz z duszà. Mo˝na mu by∏o za-
rzuciç lekkie rozmi´kczenie dêwi´ku i tro-
ch´ powolny bas, ale w∏aÊnie te cechy dodawa∏y muzykalnoÊci i sprawia∏y, ˝e s∏uchanie
muzyki dawa∏o przyjemnoÊç. Dla osób ce-
niàcych szybkoÊç i precyzj´ tamten Mak by∏
synonimem kluchy; mnie jednak bardzo
odpowiada∏. Obecnie to jedno z najlepszych
urzàdzeƒ, jakie mo˝na znaleêç na rynku
wtórnym. Problem w tym, ˝e posiadacze
wcale nie chcà si´ go pozbywaç, a je˝eli ju˝,
to za s∏onà cen´.
MA6900 by∏em z poczàtku zachwycony,
choç szybko pojawi∏ si´ te˝ jakiÊ wewn´trz
ny niepokój. Gra∏ zupe∏nie inaczej: jasno,
precyzyjnie, ale bez „makowego” ciep∏a.
Mia∏ szybszy bas, wi´cej watów i spraw
niej sobie radzi∏ z wysterowaniem kolumn
o karko∏omnym przebiegu impedancji, ale
po pewnym czasie zacz´∏o mi brakowaç
ducha MA6850. W koƒcu doszed∏em do
wniosku, ˝e nie by∏a to do koƒca korzystna
wymiana, ale có˝… ˚ycie toczy si´ dalej.
BezawaryjnoÊç McIntosha jest wr´cz
legendarna. Oba modele s∏u˝y∏y mi przez kil
ka ∏adnych lat i nic si´ nie zepsu∏o. MA7000
u˝ywam od roku i te˝ wszystko dzia∏a jak
w zegarku. Podobno klient w firmowym
serwisie stanowi atrakcj´ dla techników,
którzy generalnie nudzà si´ jak mopsy. Prze-
kona∏em si´ o tym na w∏asnej skórze, ale
z drugiej strony wiem, ˝e w prawid∏owo
zaprojektowanym i solidnie wykonanym
wzmacniaczu niespecjalnie ma si´ co zepsuç.
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Chyba ˝e zawini u˝ytkownik, stykajàc koƒ
cówki kabli g∏oÊnikowych. Jednak McIntosh
i na to pozostaje niewra˝liwy. Wyposa˝ono
go w szereg zabezpieczeƒ, odró˝niajàcych go
od reszty drogich konstrukcji zintegrowa
nych. Zwykle redukuje si´ liczb´ obwodów,
by skróciç drog´ sygna∏u. Tutaj odwrotnie
– zadbano, aby klocki by∏y g∏upotoodporne
i d∏ugo s∏u˝y∏y swoim posiadaczom.
Co innego êród∏a cyfrowe. Zawierajà
mechanik´, a ta lubi odmówiç pos∏uszeƒ
stwa. Nawet high-endowe wytwórnie mie
wajà z tym problem; zw∏aszcza z oprogra
mowaniem now ych modeli. Nie wiem, jak
pod tym wzgl´dem spisuje si´ Mak, ale
chyba tego nie sprawdz´, bo uwa˝am, ˝e
wzmacniacze udajà mu si´ znacznie lepiej
ni˝ êród∏a. Gramofonu nie kupi´, bo mam
za ma∏o czarnych p∏yt, ale mo˝e kiedyÊ
si´ zdecyduj´ na legendarnà koƒcówk´
MC275. Jest koszmarnie nieergonomiczna,
ale stanowi kwintesencj´ stylu McIntosha.
Pozostaje niemal niezmieniona od kilku
dziesi´ciu lat, a gra tak, ˝e nowe wynalazki
chowajà si´ ze wstydu nawet nie pod szaf´,
tylko do piwnicy.
MA7000 stanowi∏ dla mnie zaskoczenie.
Przypominajàc sobie MA6850, a potem
MA6900 doszed∏em do wniosku, ˝e…
Tutaj ka˝dy, kogo nudzà techniczne
szczegó∏y, mo˝e przerwaç czytanie i od razu
Wychyłowe wskaźniki i 5-punktowa
regulacja barwy to specjalność Maka.
Z góry widać modułową konstrukcję
obudowy. Potężne rączki to nowość.

przejÊç do wra˝eƒ ods∏uchow ych. Mnie
wykr´canie Êrubek nie minie.

Budowa
Zaczn´ jednak od wra˝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
go zasilacza. Odnosz´ jednak wra˝enie, ˝e
i bez tego McIntoshe by uros∏y, podobnie
jak nowe modele samochodów. Ten wzrost
obserwujemy zresztà od lat, a mo˝na go
wiàzaç z próbà dotarcia do coraz bogat
szych klientów.
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, ˝e mierniki sà nies∏ychanie szybkie
i dok∏adne, ale nawet dziecko wie, ˝e nie
chodzi o precyzj´, tylko o niepowtarzalne
widowisko. Pe∏ny system McIntosha przy
zgaszonych Êwiat∏ach wyglàda jak choinka
z kosmosu. Dlatego w niebieskie wyÊwie
tlacze wyposa˝ono tak˝e êród∏a, przed
wzmacniacze, koƒcówki mocy i wszystko,
co si´ w katalogu rusza.
JakiÊ czas temu Mak opracowa∏ najtaƒszà
integr´, bez wskaêników. Szybko zaprze
stano jej produkcji i nie sàdz´, by by∏o
to wynik iem niskiej jakoÊci dêwi´ku.
Owszem, Mak bez „autoformerów” to nie
Mak, ale nast´pne modele tak˝e ich nie
mia∏y. Za to niebieskie okienka – owszem.
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Od lat nie zmieniajà si´ tak˝e pokr´t∏a
i przyciski. W MA7000 na froncie znajdzie
my siedem ga∏ek. Najwi´ksze s∏u˝à do regu
lacji g∏oÊnoÊci i balansu. Pi´ç mniejszych to
rozbudowana korekcja barw y, dzia∏ajàca
przy 30, 150, 500, 1500 i 10000 Hz. Audio
file uznajà korektory za zb´dne i w przy-
padku w miar´ przyzwoitych nagraƒ mo˝na
si´ bez nich obejÊç. Jednak
Amerykanie cz´sto traktu
jà wzmacniacze u˝ytkowo,
pod∏àczajàc do nich nie tylko
wysokiej klasy CD, ale te˝ te-
lewizor, DVD, a nawet stary
magnetowid. Sam podcho
dz´ do spraw y podobnie, bo,
z ca∏ym szacunkiem dla w mia
r´ porzàdnych systemów kina
domowego, wol´ oglàdaç film,
majàc do dyspozycji znakomi-
tà amplifikacj´ i równie po-
rzàdnà par´ g∏oÊników. W ta-
kim zastosowaniu regulacja
barw y przydaje si´ cz´sto. Na
przyk∏ad w kultow ych, pol
skich filmach sprzed lat trud
no zrozumieç, co mówià ak-
torzy (w naszym kinie zawsze
mieliÊmy Êwietnych operato-
rów kamer, re˝yserów i ak-
torów, ale dêwi´kowcy od
zarania dziejów byli nie
zmiennie do bani). Wtedy
korekcja Êrodka pasma daje
nadspodziewanie dobre re-
zultaty. Starsze okazy z naszej
p∏ytoteki te˝ mo˝na podrasowaç,
ale tego ju˝ stanowczo nie polecam. Najle-
piej s∏uchaç tak, jak jest i nie przyzwyczajaç
uszu do wynaturzeƒ.
WÊród prze∏àczników mamy szeÊç archa
icznych przycisków do wyboru êród∏a
dêwi´ku oraz bonusik w postaci przed
wzmacniacza gramofonowego MM. McIn-
tosh podkreÊla, ˝e to znakomita sekcja, nie
ust´pujàca oddzielnym urzàdzeniom kon
kurencji. Wierz´ na s∏owo, bo sam na razie
nie u˝ywam gramofonu. Kiedy jednak po-
stawi´ go na honorowej pó∏ce, z pewnoÊcià
skorzystam z dobrodziejstwa inwentarza.
W samym Êrodku obudow y znalaz∏o
si´ tak˝e gniazdo s∏uchawkowe 6,35 mm,
wspó∏pracujàce z przyzwoitym preampem.
Przedwzmacniacze s∏uchawkowe z bud˝e
tówki dawno sobie darowa∏em, bo cz´sto
gra∏y gorzej od dziurki w Maku.
Bardzo rzadko przydaje si´ przycisk mo-
no (chocia˝ dla mnie akurat jest istotny,
bo daje mo˝liwoÊç oceny kompatybilnoÊci
mono-stereo w nagraniach, bardzo wa˝nej
dla prezentacji w radiu i telewizji). W∏àcz
niki dla dwóch par kolumn przydajà si´
przy po∏àczeniach bi-wire.
W odró˝nieniu od poprzednich modeli,
na froncie znalaz∏y si´ pot´˝ne uchwyty

z polerowanego aluminium. Wylàdowa∏y
tam, by dodaç urzàdzeniu urody. Z poczàt
ku uzna∏em je za kwiatek do ko˝ucha, ale
teraz ju˝ si´ przyzwyczai∏em i trudno mi
uwierzyç, ˝e kiedyÊ Maki ich nie mia∏y. Za-
stosowanie praktyczne? No có˝, nie jest to
sprz´t profesjonalny ani estradow y, wi´c si´
go cz´sto nie przenosi. Zwykle wzmacniacz

Obudowę tworzy sześć bloków.
Na samym środku tylnego wyspa
z kondensatorów.

stawia si´ raz na pó∏ce i pozostaje on tam
do przeprowadzki lub wymiany na lepszy
model. W moim przypadku… jest dok∏ad
nie na odwrót. Przynajmniej raz na dwa
tygodnie musz´ piec przestawiç i czuj´, ˝e
u∏atwienie jest po∏owiczne. Samemu i tak
si´ chwyta za podstaw´, a je˝eli ju˝ b´dzie
my przenosiç ci´˝ar w dwie osoby (wypa
da, bo to 45 kg), przyda∏yby si´ te˝ uchwyty
z ty∏u. Wtedy komfort by∏by pe∏ny.
Z ty∏u – bogactwo gniazd. MA7000 jest
konstrukcjà zbalansowanà, stàd dwa wej-
Êcia XLR, oznaczone jako CD i DVD.
Je˝eli zechcecie pod∏àczyç dodatkowà koƒ-
cówk´ mocy, przewidziano tak˝e wyjÊcie
symetryczne. Ponadto sà solidne, z∏ocone
gniazda RCA, w tym p´tla magnetofonowa,
wyjÊcie preampu RCA i wejÊcie gramofo
nowe z uziemieniem. Bezpiecznik wypro
wadzono na zewnàtrz, wi´c w razie potrze
by mo˝emy go wymieniç sami. WÊród
po∏àczeƒ znalaz∏y si´ tak˝e gniazdka syste
mowego zdalnego sterowania.

Zaciski dla kolumn to coÊ, czego nie znaj
dziecie w innych wzmacniaczach. Nie cho
dzi tu o solidnoÊç i pozycj´ podzespo∏ów
w cenniku, chocia˝ na pewno nie da im si´
tutaj wiele zarzuciç. Niewprawne oko zagu
bi si´ w ich iloÊci, bo do dyspozycji mamy a˝
8 pot´˝nych Êrub z dziurkami na wtyki ba-
nanowe i szparami dla wide∏ek. Ka˝dy kana∏
sk∏ada si´ z jednego minusa
i trzech plusów, do wyboru.
Gdzie pod∏àczymy kolumny,
b´dzie zale˝a∏o od ich specy
fikacji technicznej. McIntosh
od lat stosuje „autoformery”,
czyli transformator y wyj
Êciowe, dopasowujàce impe
dancj´ wyjÊcia do opornoÊci
kolumn. Do wyboru prze
widziano trzy odczepy: 2, 4
i 8 omów. Precyzyjne dopaso
wanie parametrów to jedno.
Drugie to oddawanie zawsze
tej samej mocy, bez wzgl´
du na obcià˝enie. MA7000
jest przez to uniwersalny
i sprawdzi si´ niemal w ka˝
dej konf iguracji. Trudno
b´dzie znaleêç g∏oÊniki,
z którymi sobie nie poradzi.
Teoretycznie podobnie
by∏o z MA6850 i MA6900,
jednak w przypadku du-
˝ych elektrostatów i magnetostatów mog∏o czasami
brakowaç mocy. Pierwszy
mia∏ 150 W, drugi 200 W, ale
z wydajnoÊcià pràdowà MA6900 w ekstre
malnych warunkach bywa∏o ró˝nie. Teraz
mamy do dyspozycji 250 W, jednak nie
jest to przyrost mocy, który zauwa˝y∏em
pomi´dzy dwiema starszymi integrami.
Byç mo˝e dlatego, ˝e MA6900 prezentowa∏
inny charakter dêwi´ku, znacznie l˝ejszy
i bardziej tranzystorowy, w pejoratywnym
znaczeniu. MA7000 oferuje „tylko” o 50 W
wi´cej, ale od pierwszej chwili wiadomo, ˝e
to inna klasa. Czuç zapas i watów na pewno
wystarczy.
Kolejna cecha, odró˝niajàca wzmacniacze
McIntosha od purystycznych konstrukcji,
to rozbudowane systemy zabezpieczajàce.
Ju˝ za czasów za∏o˝yciela firmy mówi∏o si´
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∏ roku nie zauwa˝y∏em, ˝eby b∏ysn´∏y, ale
te˝ nie pod∏àcza∏em specjalnie wymagajà
cych kolumn.
Kolejny agent bezpieczeƒstwa to Sen
try Monitor, chroniàcy przed zwarciem.
NiedoÊwiadczeni u˝ytkownicy, przez przy
Hi•Fi i Muzyka 5/09
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padkowe zetkni´cie koƒcówek kabli g∏oÊni
kow ych, mogliby spaliç koƒcówk´ mocy.
W przypadku Maka nie ma obaw y. Wzmac
niacz zawiera tak˝e uk∏ad mi´kkiego startu
oraz czujniki temperatury, od∏àczajàce zasi
lanie w razie przegrzania. Tak˝e g∏oÊniki
zabezpieczono przed uszkodzeniem – nie
ma mo˝liwoÊci wys∏ania do nich niekon
trolowanego impulsu.
Obudowa dzieli si´ na szeÊç bloków.
Front kryje sterowanie funkcjami za pomo
cà niskoszumow ych prze∏àczników elek
tromagnetycznych. Elementy przedwzmac
niacza ukryto w podstawie, w niklowanej
skrzynce. Zaraz za przednià Êciankà znaj
duje si´ sekcja zasilania, odpowiedzialna za
po∏ow´ masy urzàdzenia. Transformatory
ukryto w osobnych, metalow ych puszkach.
Z ty∏u mamy koƒcówki mocy z wyprowa
dzonymi na zewnàtrz radiatorami.
We wn´trzu panuje bardzo „artystyczna”
i surowa architektura. Moc dostarcza po

6 par tranzystorów na kana∏, przyklejonych
do „kaloryferów” po bokach, a w Êrodku, na
b∏yszczàcej podstawie, stoi wyspa czterech
wysokich kondensatorów. Nie sposób od-
czytaç oznaczeƒ, ale wyglàdajà na 30000 µF
ka˝dy. Du˝e p∏ytki drukowane ukryto pod
pod∏ogà, jak w drugim dnie walizki. Taka
budowa, pomimo oczywistych ró˝nic,
przypomina mi sposób myÊlenia konstruk
torów wzmacniaczy lampow ych. No i te
autoformery…

„Wrażenia” w pigułce
Poni˝szy akapit poÊwi´cam cz∏onkom fan
klubu McIntosha, je˝eli nudzà ich opowiada
nia o skrzypcach i fortepianach. B´dzie krót-
ko i konkretnie.
Sposób myÊlenia projektantów nie dziwi
mnie w wypadku, kiedy firmowy wzorzec
stanowi koƒcówka MC275. W dodatku bie
rze si´ te˝ na pewno do serca marudzenie
klientów, którzy MA6900 odebrali jako krok
wstecz w stosunku do MA6850 i uwierzyli,
˝e mo˝e lampowa integra ich zaskoczy. Ale
je˝eli tak, to jak mo˝na by∏o zrobiç coÊ tak
132
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nieudanego, jak MA2275, w dodatku mó-
wiàc, ˝e to w zasadzie powtórzenie wzorca
z prostym przedwzmacniaczem?
Na szcz´Êcie Mak potrafi zaprojektowaç
konstrukcj´ takà, jak MA7000. Dowodzi nià,
˝e naprawd´ zna si´ na robieniu wzmacnia-
czy. Bez dwóch zdaƒ – to jest piec, na który
mi∏oÊnicy McIntosha czekali. Mo˝e nawet
b´dzie z niego model kultowy? Czas poka˝e.

Wrażenia odsłuchowe
A teraz dla niezrzeszonych. MA7000 ma
coÊ, czego dotychczasowym integrom bra
kowa∏o – energi´, odczuwalnà jako pulso
wanie kontrastów. Czuç w nim potencja∏ do
szybkiego ataku, ch´ç do nadà˝ania za ryt
mem, pewnà dzikoÊç i chyba najbardziej
– si∏´. Przypomina mocne tranzystorowe
koƒcówki z USA. Do tej pory odnosi∏em wra
˝enie, ˝e transformatory wyjÊciowe zbli˝ajà
Maka do lampy, i to w niezbyt korzystnym
kojarzeniu. Teraz jest inaczej. 250 W to nie

Końcówki mocy
przykręcone do radiatorów.

wytwór wyobraêni techników. Naprawd´
czujemy ich obecnoÊç, a jednoczeÊnie coÊ
z mikrodynamiki dobrej klasy A. 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
pochodzi z 1964 roku, ale nawet dziÊ trud
no znaleêç tak subtelnie, a jednoczeÊnie
z fantazjà nagrany big-band. Du˝y zespó∏
– du˝a dynamika. Mak radzi sobie z nià
wyÊmienicie i z lekkoÊcià oddaje kontrasty
pomi´dzy forte a piano. Dêwi´k pozosta
je przy tym plastyczny i pe∏en powietrza.
Warto tak˝e zwróciç uwag´ na przestrzeƒ
– wolnà od efektów stosowanych przez
póêniejszych realizatorów, za to stabilnà
i uporzàdkowanà. Grupy instrumentów nie
p∏ywajà, a sola klarnetów i tràbek zachowu
jà wyraêne kontury.

Tej precyzji troch´ brakowa∏o poprzed
nim integrom. Wprawdzie MA6900 prawi
d∏owo okreÊla∏ punkty, w których siedzieli
muzycy, ale dopiero MA7000 potrafi je
otoczyç ciszà, zabarwionà jedynie natural
nym pog∏osem. Ta czystoÊç staje si´ jeszcze
dobitniejsza w muzyce kameralnej. Wszyst
ko jedno, czy b´dzie to klasyczny kwartet
smyczkow y, czy trio jazzowe – wyraênie
odczuwamy separacj´ pasm, w jakich grajà
instrumenty. OczywiÊcie, zale˝y to tak˝e
od samego stylu, w jakim poruszajà si´
muzycy. Wielu pianistów ma dusze solistów
i ch´tnie korzysta z pe∏nej skali instru
mentu. Wtedy zadanie dla sprz´tu staje si´
znacznie trudniejsze. Mak zawsze pozostaje
czytelny, choç nie brakuje mu ciep∏a.
W nagraniach uznawanych za audio
filskie muzycy trzymajà si´ swoich pasm;
lewa r´ka fortepianu rzadko zapuszcza si´
w rejony odwiedzane przez kontrabas. 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´kszania rozmiarów tràbki, saksofonu
czy g∏osu. Ociepla je przy tym z wdzi´kiem,
zwi´kszajàc przyjemnoÊç ods∏uchu. Podob
nie robi∏ MA6850, choç bez tej precyzji
i mikrodynamiki. Nowa integra potra
fi po∏àczyç ∏agodnoÊç z mocà i kontrolà.
Wystarczy krótkie solo perkusisty i staje si´
jasne, ˝e dêwi´k ma atak i równie szybki
koniec. To Êwiadczy o dobrej kontroli, któ
rej szukamy g∏ównie w zakresie basu. Tam
zresztà najtrudniej jà utrzymaç.
W symfonice wzmacniacz oferuje roz
mach i fantazj´. Znów wynika to z dok∏ad-
noÊci i mocy. Niby niewiele, ale przy wyso
kich poziomach g∏oÊnoÊci taƒsze konstruk
cje si´ d∏awià. Troch´ si´ do tych znie
kszta∏ceƒ przyzwyczajamy i dopiero kiedy
us∏yszymy brzmienie high-endowego sys
temu, przechodzimy na drugà stron´ lustra.
To nieprawda, ˝e niewyrobione ucho nie
jest w stanie tego doceniç. Ludzie, którzy
tak mówià, przewa˝nie nie mieli po prostu

– HIFI CLUB –
ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa t. /22/ 826 47 67 www.hificlub.pl

– SALONY PARTNERSKIE –
AUDIO STYL
- Katowice /32/ 258 95 76
audiostyl.pl

BENEFIT
- Łódź /42/ 630 57 18
sklep.e-benefit.com.pl

DELTA AUDIO
- Częstochowa /34/ 368 05 88
delta-audio.com.pl

ELEKTRIS
- Poznań & Warszawa +48 780 007 178
elektris-audio.pl

LIVING SOUND
- Kraków /12/ 633 71 88
premiumaudio.pl

NORD AUDIO
- Gdynia /58/ 351 32 02
nordaudio.pl
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kontaktu z dobrym sprz´tem. Wizyta na
koncercie im tego nie zastàpi. Mikrofony
widzà bli˝sze plany, koncentrujà si´ na bar
dziej bezpoÊrednich doznaniach, wyolbrzy
miajà dynamik´, którà potem tani system
sp∏aszcza. To w∏aÊnie doÊwiadczeni audio
file powinni cz´Êciej bywaç na koncertach,
aby nie myÊleli, ˝e fortepian ma rozmiary
czo∏gu i potrafili doceniç dobre akustyczne
nagrania.
Na ˝ywo orkiestra symfoniczna prawie
nigdy nie brzmi tak ostro, ˝eby poczuç
szpilki w uszach. Nawet flety piccolo, po∏à
czone z talerzami i tremolem skrzypiec,
niosà pewnà aksamitnoÊç, zwykle spot´go
wanà rozmiarami sali. McIntosh oddaje ten
klimat, nie kaleczy uszu, a jednak mo˝na
si´ spokojnie skoncentrowaç na cegie∏kach
poszczególnych partii instrumentalnych.
Dynamika i atak sà niewiele mniej efektow
ne ni˝ w takich potworach, jak Krell FBI.
Powiedzia∏bym nawet, ˝e przy mi´sistoÊci
amerykaƒskiej choinki efekt jest bardziej
spektakularny.
Byç mo˝e niektórzy poczuli w tym miej
scu lekki niepokój: jak b´dzie z górà? Ano
w∏aÊnie, szukanie jej w symfonice nie zawsze
da efekt zgodny z oczekiwaniami, co nie zna
czy, ˝e nieprawid∏owy. Bo je˝eli si´gniemy
po typowo audiofilskie nagrania z udzia∏em
elektrycznoÊci, mo˝emy poczuç jej nadmiar.
W albumach Stockfischa akustyczna gitara
jest tak bliska i skonturowana, ˝e mo˝na ka˝
de szarpni´cie struny odbieraç jak mikroek
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∏ad na p∏ytach Radiohead gitara akustyczna
jest znacznie bli˝sza prawdy. Ale muzyka
rozrywkowa nie ma akustycznego wzorca
i zawsze jest kszta∏towana przez dêwi´kow
ca. Producent kreuje nie tylko image zespo
∏u, ale te˝ jego brzmienie. To, co robià Stock
fisch albo Chesky, jest efekciarstwem, ale
w profesjonalnym i przemyÊlanym stylu.
Kiedy s∏ucham ich realizacji, wiem, o co
dêwi´kowcowi chodzi∏o i jestem pewny, ˝e
mu si´ uda∏o.

Mak uwielbia takie nagrania. PodkreÊla
ich czytelnoÊç i energi´, dodajàc kropelk´
romantyzmu. Smakujà na nim jak czeko
lada z odrobinà chili.
W ostrym ∏ojeniu zachowuje si´ co naj
mniej poprawnie. Nie ma estradowej
maniery, która zapewne by si´ tutaj przy
da∏a, ale nadrabia kalorycznymi watami
i nasyceniem barwy. Kiedy do g∏osu docho
dzi bas, trudno nie poczuç satysfakcji ze
s∏uchania. Jest docià˝ony i oparty w pod
stawie, ale lekki, kiedy przyjdzie mu si´
szybko poruszaç. Drzemie w nim mi∏a spr´
˝ystoÊç i impuls energii,
boksujàcy membrany
Pilot
do pełnego
systemu.
Podświetlane
przyciski.

w uszach. Tego w∏aÊnie by∏y
pozbawione wczeÊniejsze modele
Maka. Gra∏y ciep∏o i mi∏o, ale bez
odczuwalnych przez skór´ uderzeƒ.
P∏yta „Grand Piano” Pawlika to
moja wizytówka – zbiór doÊwiadczeƒ
po drugiej stronie mikrofonu. A tak
˝e… odrobina szcz´Êcia. Wiem, ˝e ten
fortepian brzmi tak, jak w S1 w trakcie sesji.
Zale˝a∏o mi na pokazaniu pe∏nego pasma
instrumentu i jego dynamiki. Dlatego nie
chcia∏em rozmyç ataku pog∏osem. Na Maku
s∏ysz´ ten efekt, pod warunkiem, ˝e zosta∏
po∏àczony z dobrymi kolumnami. Odwróc´
typowy uk∏ad recenzji, bo dopiero teraz
pojawi si´…

Konfiguracja
MA7000 s∏ucha∏em z kilkunastoma êró
d∏ami i kolumnami. Najd∏u˝ej z Naimem
CD2 i Gamutem CD3. Oba mia∏y swój cha-
rakter. Anglik czarowa∏ wokalami, Duƒczyk
Zbalansowana konstrukcja. Precyzyjne
dopasowanie do impedancji kolumn.
Z tyłu przydałyby się jeszcze uchwyty,
bo wzmacniacz ciężki jak diabli.

kroi∏ plany skalpelem. Wybra∏em Gamuta,
bo lubi´ s∏yszeç wszystko, jak prawdziwa
plotkara. Innymi kryteriami kierowa∏em si´,
wybierajàc kable. Nordost by∏ szybki, Fadel
rysowa∏ rozleg∏e przestrzenie. Z kolumnami
nie mia∏em problemu, bo wreszcie moni
tory Lipiƒskiego pokaza∏y nie tylko wszyst
kie dêwi´ki, ale i muzyk´ pomi´dzy nimi.
Mia∏em w domu wiele wzmacniaczy, a ten
pasowa∏ do nich, jak zgubiona po∏ówka
pomaraƒczy. Potem przysz∏a jednak pora
na zmian´, bo Tempo da∏y mi przestrzeƒ,
której monitorom bliskiego pola brakowa
∏o. Ale… chwila obcowania z Harbethami
Super HL-5 zburzy∏a mój spokój. Po raz
pierwszy od dawna chcia∏bym mieç dwie
pary kolumn, ˝eby czasem je zmieniç, tak
jak si´ zmienia klimat w wakacje.
Prawdziwà prób´ ognia wzmacniacz
przeszed∏ z Audio Physicami Caldera. To ju˝
nie sà ˝arty. Wysterowanie takich kolumn
bywa problemem nawet dla du˝ych
monobloków. McIntosh poradzi∏ sobie
koncertowo, tak˝e z kontrolà basu.
Nie zabrak∏o ani mocy, ani klasy.

Konkluzja
Nie znalaz∏em urzàd zeƒ
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∏y mi si´ najbardziej. Ju˝
dwie osoby o wyrobionych gustach trzy
moje ostatnie systemy skopiowa∏y. Naj
bardziej podoba mi si´ jednak, ˝e ka˝da
wybra∏a inne kolumny.
Teraz gra u nich na tyle wciàgajàco, ˝e
mo˝emy si´ spokojnie odwiedzaç i s∏uchaç
kolejnych p∏yt. Wspaniale jest tak poznawaç
muzyk´, zazdroÊciç jej barwy, ale i z sa-
tysfakcjà wracaç do domu, jak syn marno
trawny.
I tylko wzmacniacz mamy ten sam.

McIntosh MA7000
Dystrybucja:
Cena:

Hi-Fi Club
30000 zł

Dane techniczne
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:
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Hi•Fi i Muzyka 5/09

135

