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MCD1100 używa ośmiokanałowego 32-bitowego, 192-KHz przetwor-
nika PCM/DSD D/A o szerokim zakresie dynamiki i ekstremalnie 
niskich zniekształceniach. Ośmiokanałowy przetwornik użyto w 
poczwórnym trybie zbalansowanym. Muzyka na wszystkich po-
ziomach natężenia odtwarzana jest z ekstremalną dokładnością i 
elegancją. 

Dwa wyjścia analogowe (XLR & RCA) - zbalansowane dla połączeń 
o dużej długości w otoczeniu z zewnętrznymi zakłóceniami elektro-
magnetycznymi, a niezbalansowane dla krótkich interkonektów.

Dwa wyjścia analogowe (XLR & RCA) z regulacją poziomu wyjścio-
wego, co pozwala na bezpośrednie wysterowanie końcówki mocy, 
bez użycia przedwzmacniacza. 

Wyjście słuchawkowe - MCD1100 posiada wzmacniacz słuchawko-
wy o niskim poziomie impedancji wyjściowej. 

Cyfrowe wejścia: koaksjalne, optyczne, XLR, BNC oraz wejście USB 
umożliwiają podłączenie źródła z wyjściem cyfrowym lub USB i wy-
korzystanie MCD1100 jako zewnętrznego przetwornika C/A. 

Mechanizm odczytu płyt MCD1100 pracuje z wyższą szybkością 
zwiększając precyzję prowadzenia lasera oraz przesyła dane do 
bufora pamięci w celu uzyskania lepszej korekcji błędów.

Wysokiej klasy zegar taktujący oraz bardzo dobry układ pętli PLL 
zapewnia stabilną pracę urządzenia i niski jitter. 

MCD1100 posiada solidny aluminiowy mechanizm transportu płyt 
SACD/CD, sterowany zaawansowanym oprogramowaniem w celu 
szybszej, cichszej i dokładniejszej pracy. 

Osobne lasery dla SACD i CD które współpracują z jedną soczewką. 

MCD1100 jest wyposażony w system zdalnego sterowania z gniaz-
dem IR dla zewnętrznego odbiornika podczerwieni. Gniazdo 3,5 mm 
minijack zapewnia komunikację systemową z sygnałami przesyła-
nymi z przedwzmacniacza lub innego urządzenia sterującego firmy 
McIntosh. 

Dwa gniazda 3,5 mm minijack umożliwiają zdalne włączanie od-
twarzacza oraz przesłanie powyższej komendy do kolejnego kom-
ponentu. Sygnał 5VDC~12VDC przesyłany z innego urządzenia 
McIntosh włącza MCD1100.

Transformator R-core z rdzeniem o przekroju okrągłym minimali-
zuje szumy i buczenie transformatora.

Pozłacane gniazda wyjściowe zapewniają lepszą ochronę przed  
korozją.

Odtwarzane formaty: SACD, CD, MP3, WMA 

Poziom sygnału wyjściowego: 2VRMS  (Nieregulowany RCA) 4VRMS (Nieregulowany XLR) 
6VRMS (Regulowany RCA) 12VRMS (Regulowany XLR)

Pasmo przenoszenia: SACD 4Hz-40KHz -2dB+/-0.5dB CD 4Hz-20kHz +/-0.5dB 

Sygnał/Szum: 110dB   Dynamika: 100dB 

Zniekształcenia: THD + N SACD .0015% CD .0015% 

Cyfrowe gniazda wyjściowe (tylko CD Audio): Format: SPDIF Optyczne: Toslink, -15~-21dBm Koaksjalne: RCA, 0.5V p-p @ 75ohms XLR: 
XLR, 5V p-p @ 110 ohms BNC: BNC, 0.5V p-p @ 75ohms Częstotliwość próbkowania: 44.1KHz (PCM) 

Cyfrowe gniazda wejściowe (tylko CD Audio): Format: SPDIF Optyczne: Toslink, -15~-21dBm Koaksjalne: RCA, 0.5V p-p @ 75ohms XLR: 
 XLR, 5V p-p @ 110 ohms BNC: BNC, 0.5V p-p @ 75ohms 

USB: USB Typ B Częstotliwość próbkowania: Do 192KHz, 24Bit dla poł?czeń optycznych i USB. 

Odczyt: Typ: Podwójny laser Długość fal: 650nm(SACD) / 790nm(CD) Laser: CLASS 2a/CLASS 1 

Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.): 15 x 45 x 40 cm   Waga: 13.80 kg

–  MCD1100  –

ŹRÓDŁA
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Ten najwyższej klasy odtwarzacz SACD/CD posiada wszystko czego 
potrzebujesz, aby cieszyć się godzinami wspaniałych odsłuchów. 
MCD550 posiada zaawansowany układ przetwornika ośmioka-
nałowego, 32Bit/192kHz PCM/DSD o szerokim zakresie dynamiki i 
wyjątkowo niskich zniekształceniach. W każdym kanale stereo-
fonicznym pracują po cztery przetworniki (DAC), w poczwórnym 
układzie zbalansowanym. Dzięki temu zapewniają one dokładniej-
szą reprodukcję sygnału dźwiękowego, czego efektem są ekstremal-
na precyzja oraz wybitna klasa uzyskanego brzmienia. Przetwornik 
dekoduje sygnały PCM z płyt CD i wejść cyfrowych, a także sygnały 
DSD z płyt SACD.

MCD550 posiada gniazda RCA i XLR o regulowanym poziomie na-
tężenia sygnału, oferując tym samym nadzwyczajnie dużą wszech-
stronność w podłączeniu odtwarzacza do posiadanego systemu 
audio. Dzięki gniazdom o regulowanym natężeniu sygnału możliwe 
jest podłączenie MCD550 bezpośrednio do wzmacniacza mocy, two-
rząc w ten sposób minimalistyczny system audio.

Trzy cyfrowe gniazda wejściowe sygnału: koaksjalne, optyczne i 
USB, pozwalają na bezpośrednie przesyłanie z komputera plików 

o rozdzielczości do 24bitów/192kHz. Koaksjalne i optyczne gniazda 
cyfrowego sygnału wyjściowego są dostępne dla osób pragnących 
przesłać dźwięk do przedwzmacniacza lub procesora kina domo-
wego.

Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje 
wyższy poziom wzmocnienia. Został on zoptymalizowany do pracy 
z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami, cze-
go efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości wrażeń odsłucho-
wych.

MCD550 obraca płytą CD lub SACD z wyższą prędkością od standar-
dowej i zapisuje dane w buforze pamięci dla lepszej korekcji błędów 
i precyzyjniejszego odczytu płyty. Z tyłu odtwarzacza znajdują się 
pozłacane gniazda, które pozwalają na niezakłócony przekaz audio 
i są odporne na korozję. Klasyczny szklany panel przedni McIntosha 
stanowi element pięknej obudowy ze stali nierdzewnej.

Tacka transportu płyty została wykonana z najwyższej jakości alu-
minium, co gwarantuje optymalne podtrzymywanie i odczyt płyt 
cyfrowych.
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• Możliwość dekodowania sygnału cyfrowego o rozdzielczości do 24bitów/192kHz.

• Gniazda RCA i XLR o stałym poziomie natężenia sygnału.

• Gniazda RCA i XLR o regulowanym poziomie natężenia sygnału.

• Asynchroniczne gniazdo USB 2.0 umożliwiające przesyłanie muzyki bezpośrednio z komputera.

• Wzmacniacz słuchawkowy z gniazdem wejściowym na panelu przednim.

• Gniazda optyczne i koaksjalne sygnału cyfrowego (wejściowe i wyjściowe).

• Aluminiowa tacka transportu płyty.

• Poziom zniekształceń harmonicznych: SACD: 0.0025% , CD: 0.0015%.

• Pilot zdalnego sterowania.

Wymiary (WxSxG): 15,3 x 44,5 x 48,3 cm.

Waga: 12,7 kg

–  MCD550  –

ŹRÓDŁA
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Usłysz jak najwięcej ze swoich płyt SACD/CD dzięki transportowi 
MCT450. MCT450 może zostać podłączony do dowolnego urządzenia 
firmy McIntosh posiadającego na wyposażeniu gniazda wejściowe 
sygnałów cyfrowych. Do takich urządzeń należą: wzmacniacze zin-
tegrowane, przedwzmacniacze i procesory kina domowego. MCT450 
posiada wyjścia cyfrowe w czterech opcjach: symetryczne XLR 
(5Vp-p @110omów), koaksjalne RCA (0.5Vp-p @75omów), optyczne 
Toslink oraz DIN (3V @110omów).  Na wszystkich wyjściach dostęp-
ny jest sygnał formatu SPDIF, a na wyjściu DIN dodatkowo także 
sygnał DSD.

Dla przesyłania dźwięku zapisanego w formacie SACD zarezerwo-
wano specjalne gniazdo DIN, które umożliwia przesyłanie dźwięku 
najwyższej jakości do kompatybilnych urządzeń McIntosha, takich 
jak najnowszy przedwzmacniacz cyfrowy D150. Dzięki zastosowa-
niu połączenia specjalnym kablem dwóch gniazd DIN gwarantowa-
ny jest przesył muzyki w najprecyzyjniejszy z możliwych sposobów. 

Wszelkie powszechnie dostępne formaty płyt są kompatybilne  
z transportem MCT450, włączając w to płyty SACD, CD, CD-R  
oraz CD-RW (z plikami zapisanymi na nich w MP3 i WMA). 

Zastosowanie optyki z podwójnym laserem zapewnia optymalny 
odczyt danych zapisanych na płytach CD i SACD. Podwojonej pręd-
kości odczyt płyt umożliwia również dokładniejsze odtwarzanie 
porysowanych płyt CD i CD-R/RW. Posiadane płyty są bezpiecznie 
odtwarzane przez MCT450 dzięki zastosowaniu odlewanej z metalu 
tacki transportu. 

Porty systemowe zapewniają doskonałą komunikację MCT450  
z innymi urządzeniami audio firmy McIntosh. Obudowę transportu 
wykonano częściowo z pięknie wypolerowanej stali nierdzewnej, 
która idealnie współgra z klasycznym szklanym panel przednim 
McIntosha i aluminiowymi panelami bocznymi.
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• 2-kanałowy transport płyt SACD/CD

• Możliwość odczytu płyt: SACD, Hybrid SACD, CD, CD-R/RW /MP3 i WMA/

• Gniazda wyjściowe sygnału cyfrowego: XLR, koaksjalne RCA, optyczne Toslink, DIN 

• Odlewana z metalu tacka transportu płyty

• Pilot zdalnego sterowania

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 15,24 x 44,5 x 48,3 cm.

Waga: 11,8 kg

–  MCT450  –

ŹRÓDŁA



- 6 -

Hi-Fi Club    ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa    t. /22/ 826 47 67    www.hificlub.pl

MVP891 to odtwarzacz wieloformatowy, który dysponuje najnowo-
cześniejszymi technologiami umożliwiającymi reprodukcję dźwię-
ku wielokanałowego z płyt Blu-ray, DVD-Audio, CD, SACD, CD-R i 
CD-RW z najwyższą jakością dźwięku.

Oddzielenie sekcji stereofonicznej od wielokanałowego trybu 7.1 
gwarantuje uzyskanie najlepszej jakości dźwięku dla obsługiwa-
nych formatów płyt.

Przy odtwarzaniu wielokanałowych ścieżek w każdym kanale pra-
cuje 32-bitowy przetwornik C/A a przy odtwarzaniu w trybie stereo 
pracuje zestaw konwerterów w konfiguracji Quad Balanced.

MVP891 to odtwarzacz płyt 3D dysponujący pełną obsługą połą-

czeń HDMI, a także posiadający gniazdo USB zlokalizowane na 
przednim panelu.

Dostępne są funkcje sieciowe BD-Live, DivX HD oraz You Tube. Moż-
na odtwarzać muzykę, filmy i zdjęcia z komputera.

Odtwarzacz obsługuje pliki audio MP3, WMA, AAC, LPCM (liniowy 
PCM). Wyjście stereofoniczne dostępne zarówno w postaci RCA jak 
i symetrycznej XLR.

Streaming muzyki jest możliwy poprzez złącze Ethernet.

Zaawansowany mechanizm odczytu charakteryzuje się szybkim 
ładowaniem zawartości płyt audio i wideo.
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Number of Channels: Two- Stereo, 5.1, 7.1

Frequency Response: 4Hz to 100kHz

Distortion: 0.002%

Signal To Noise Ratio (A-Weighted): -115dB A-weighted

D/A Conversion Type: Quad Balanced 32 bit / 192kHz Dacs, PCM/DSD

Audio Up-Sampling: No

Audio Output Types: Balanced Stereo, Unbalanced 2, 5.1, 7.1, Digital, HDMI

Video Output Types: Component, Composite, HDMI

Software Decoded: CD, WMA, AAC, LPCM, SACD, All DVD + BR1.4a, 3D, All Dolby and DTS

Fiber Optic Panel Lighting: Yes

Remote Control: Handheld, Web Interface

Third Party Control: RS232, Web Interface-Ethernet, IR input jack

Dimensions: (15.2cm) H x 17 1/2" (44.5cm) W x 16" (40.6cm)

Weight: 10.9kg

–  MVP891  –

ŹRÓDŁA
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McIntosh z dumą prezentuje swój nowy produkt - MB100. Muzyka jest 
obecnie tworzona, przechowywana i dystrybuowana na wiele różnych 
sposobów, dlatego potrzebne jest urządzenie potrafiące zarządzać  
posiadanymi zasobami muzycznymi. MB100 Media Bridge spełnia takie 
wymagania poprzez możliwość odtwarzania wszystkich ulubionych  
nagrań znajdujących się w serwisach internetowych i zapisanych na oso-
bistych dyskach twardych, włączając w to pliki wysokiej rozdzielczości 
24bit/192kHz. 

Dzięki wbudowanej pamięci i wielu wariantom zewnętrznych połączeń, 
może z łatwością pełnić funkcję centrum wszystkich posiadanych pli-
ków cyfrowych. Wewnętrzny dysk twardy o pojemności 1TB znajduje się  
na standardowym wyposażeniu MB100, podczas gdy cztery gniazda USB 
i jedno gniazdo eSata umożliwiają podłączenie dodatkowych dysków 
zewnętrznych lub pendrive’a. Port sieciowy o wysokiej szybkości przesy-
łu danych oferuje połączenie z ulubionymi serwisami streamingowymi  
takimi jak Pandora®, SiriusXM®, Spotify®, Rhapsody i TuneIn (wyma- 
gana rejestracja lub wykup abonamentu), a dodatkowe nowe serwisy 
mogą zostać dodane w przyszłości. Dodatkowo użytkownik może wpisać 
do pamięci MB100 swoje ulubione internetowe stacje radiowe. 

Dwa analogowe i dwa cyfrowe wyjścia sygnału łączą MB100 z pozostałymi 
komponentami posiadanego systemu muzycznego. Sygnał można także 
poprowadzić z gniazda USB do dowolnego urządzenia McIntosha akcep-
tującego dźwięk przesyłany USB. Stworzenie dwóch niezależnych stref au-
dio w jednym domu jest możliwe jeśli w jednej z nich będziemy używać prze-
syłu poprzez USB w połączeniu z wyjściami analogowymi lub cyfrowymi.  
MB100 może automatycznie synchronizować zawartość muzyki zgroma-

dzonej na komputerach podłączonych do osobistej sieci domowej, dzięki 
czemu wszystkie utwory są dostępne i możliwe do odtwarzania w dowol-
nej chwili. Goście mogą przesyłać do MB100 muzykę zapisaną w swoich 
urządzeniach przenośnych wyposażonych w system iOS za pomocą 
technologii AirPlay®. Gdy podłączymy MB100 do telewizora lub monitora 
komputerowego, wtedy można oglądać pokaz ulubionych zdjęć, a jedno-
cześnie słuchać dowolnie wybranej muzyki.

Cały posiadany materiał muzyczny może zostać zapisany w postaci kopii 
zapasowej w Amazon Cloud Drive lub w Apple Cloud. Te usługi umożli-
wiają także synchronizację swojej muzyki, którą posiadamy w kilku do-
mach lub w wielu różnych lokalizacjach. MB100 możemy skonfigurować 
także w taki sposób aby utwory, które zostały dopiero co przed chwilą 
zakupione dodano automatycznie do swojej biblioteki muzycznej.  

MB100 wyposażono w ten sam 8 kanałowy przetwornik 32 bitowy, 192kHz, 
który znajduje się w cyfrowym przedwzmacniaczu D100. DAC jest odizo-
lowany od płyty głównej urządzenia, zapewniając odtwarzanie muzyki z 
ekstremalną precyzją i elegancją. System operacyjny i program sterujący 
urządzeniem i zarządzający muzyką zapisano w pamięci najwyższej jako-
ści dysku SSD celem wyciszenia pracy urządzenia, przyspieszenia szybkości 
jego działania i zwiększenia jego niezawodności.

MB100 może być obsługiwany za pomocą, przeglądarki internetowej, 
aplikacji na Androida lub iOS lub dzięki zastosowaniu pilota zdalnego 
sterowania z interfejsem TV. Urządzenie jest kompatybilne z wieloma 
popularnymi systemami automatyki domowej, umożliwiając jego łatwą 
integrację z posiadanym systemem audio/video.
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Number of Channels: Two- Stereo, 5.1, 7.1

Pasmo przenoszenia: ±1dB od 2Hz do 22kHz

THD: 0,005%

Wejścia: 4USB (2USB 2.0 / 2USB 3.0), 1 Ethernet (10/100/1000), 1 eSata Wyjścia analogowe: 2V RCA, 4V XLR  
Wyjścia: 2 analogowe (1 XLR, 1 RCA), 1 koaksjalne, 1 optyczne, 1 USB Audio (kompatybilne tylko z urządzeniami McIntosh 

akceptującymi sygnał audio przesyłany kablem USB), 1 HDMI (wyświetla tylko interfejs graficzny urządzenia), 
1 DVI (wyświetla tylko interfejs graficzny urządzenia).

Wbudowany dysk twardy o pojemności 1 TB /możliwość podłączenia kilku dysków zewnętrznych 
poprzez USB i jednego dysku zewnętrznego przez złącze eSata/

Obsługa serwisów streamingowych: Pandora®, SiriusXM®, Spotify®, Rhapsody and TuneIn

Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.): 445,4 x 98 x 406,4 mm

Waga: 6,1 kg

–  MB100  –

ŹRÓDŁA
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Nowy tuner MR87 łączy w sobie wyjątkową czułość odbioru sygnału ra-
diowego, unikalny system dostrajania stacji radiowych oraz wspaniałą 
jakość prezentacji najwyższej klasy dźwięku stereofonicznego. Ostatnie 
osiągnięcia w zakresie rozwoju miniaturyzacji obwodów elektronicz-
nych oraz zastosowanie oprogramowania komputerowego w tunerach, 
w połączeniu z legendarną technologią McIntosha, zaowocowały moż-
liwościami odbioru sygnałów o najwyższym natężeniu przy zachowa-
niu nadzwyczajnie niskich zniekształceń. Dzięki temu MR87 obsługuje 
szersze spektrum świetnie brzmiących stacji radiowych.

System zasilania MR87 posiada transformator nawijany ręcznie z rdze-
niem o przekroju okrągłym (R-core), w celu zmniejszenia szumów pod-
czas pracy urządzenia. Układy typu single-ended oraz zbalansowana 
konstrukcja stopnia wyjściowego oferują doskonałą wierność repro-
dukcji dźwięku.

Zastosowanie koaksjalnego i optycznego gniazda sygnału wyjściowego 
zapewnia niespodziewaną wszechstronność . MR87 umożliwia przesy-
łanie sygnału radiowego poprzez wyjście koaksjalne lub optyczne do 
przedwzmacniacza wyposażonego w przetwornik cyfrowy lub do de-
kodera.

Fluorescencyjny, dwuliniowy wyświetlacz (VFD) pokazuje nazwę ze-
społu, stacji radiowej, rodzaj odtwarzanego gatunku muzycznego oraz 

tytuł utworu. Posiada on możliwość wygaszenia podczas odsłuchu. 

MR87 oferuje zaawansowane funkcje monitorowania sygnału radio-
wego. VFD może pokazywać poziom szumów i zakłóceń (FM) albo siłę 
sygnału (AM). Regulowana czułość skanowania fal radiowych oraz 
50kHz/100kHz dostrajanie dopełniaj? obrazu możliwości użytkowych 
MR87.

Delikatnie działający mechanizm manualnego strojenia, szklana szyba 
z podanymi wartościami częstotliwości radiowych oraz podświetlana 
wskazówka, nawiązują do wyglądu klasycznych tunerów McIntosha. 
Daje to wrażenie obcowania z dawną analogową szkołą tunerów bez 
poświęcenia precyzji nowoczesnych urządzeń cyfrowych.

Potrójnie polerowana obudowa, wykonana ze stali nierdzewnej oraz 
iluminowany panel przedni dopełniają obrazu firmowego wyglądu 
McIntosha, gwarantując zarazem, iż produkt będzie wyglądał jak nowy 
podczas kolejnych dekad użytkowania.

Na wyposażeniu MR87 znajduje się pilot zdalnego sterowania. Urzą-
dzenie obsługuje system kontroli i przesyłania danych McIntosha. Za-
stosowanie interfejsu RS232 umożliwia sterowanie tunerem przy użyciu 
sprzętu innych firm.
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Pełna zgodność z wieloma systemami transmisji radiowej: AM, FM

Stosunek sygnał/szum FM analogowy: 72 dB   Pasmo przenoszenia: 20Hz – 13000 Hz

Stosunek sygnał/szum AM analogowy: 45 dB   Pasmo przenoszenia: 100Hz – 3500 Hz

Stosunek sygnał/szum FM cyfrowy: 85 dB   Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20000 Hz 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 45cm x 15cm x 43cm 

Waga: 11,6 kg

–  MR87  –
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Pierwszy w historii McIntosha gramofon analogowy to współcze-
sna reminiscencja: firma była zaangażowana w tę technikę jeszcze 
w latach 80-tych, gdy McIntosh projektował wkładki gramofonowe, 
był wydawcą płyt winylowych oraz współpracował przy projekcie 
gramofonu SOTA.

Piękno szklanego panela przedniego i doskonała konstrukcja mecha-
niczna czynią z MT 10 niezwykle atrakcyjną propozycję dla koneserów.

Jego podstawę stanowi wielowarstwowa konstrukcja kanapkowa, 
składająca się z płyt metalowych i akrylowych, eliminująca szkodliwe 
rezonanse. Masywny, akrylowy talerz ma 3,7 cm grubości, waży 6 kg i 
spoczywa na specjalnie zaprojektowanym łożysku wykorzystującym 
system magnetycznego zawieszenia i poduszki powietrznej, co gwa-
rantuje precyzyjną i cichą pracę zespołu, wolna od pasożytniczych 
wibracji. Nad bezszelestną pracą talerza czuwa również szwajcarski 
silnik o regulowanej prędkości, zapewniający jednocześnie nadzwy-

czajną stabilność obrotów talerza. Wyjątkową dokładność układu 
osiągnięto dzięki nowemu modułowi elektroniczno - optycznemu, 
skanującemu 1595 razy w ciągu jednego obrotu talerza prawidłowość 
działania zespołu. 

Obsługiwane prędkości obrotowe to: 33 i 1/3, 45 oraz 78 obr./min.  
Ich regulacja odbywa się na przednim panelu, a wyniki widoczne 
są na podświetlanym wskaźniku. Opracowane przez McIntosha 
ramię, składa się ze wzmocnionej aluminiowej rurki, osadzonej na 
dwóch ceramicznych i dwóch szafirowych łożyskach kardanowych, 
wydatnie zmniejszających współczynnik tarcia. Wkładka typu MC  
o napięciu 0,5mV posiada ręcznie polerowane hebanowe chassis 
oraz diamentową igłę o eliptycznym kształcie, która umożliwia  
wysokiej jakości odczyt nie tylko standardowych winyli, ale tak-
że płyt o 78 obr./min. Większość ustawień i regulacji wykonano  
w fabryce, co znakomicie upraszcza kalibrację gramofonu przez 
użytkownika.
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• Napęd paskowy

• Wkładka typu Moving Coil McIntosh MCC10 

• Precyzyjny napęd i układy sterujące

• Optyczny układ skanowanie prędkości obrotów talerza

• Podświetlany wskaźnik prędkości obrotowej talerza

• Szklany panel przedni

Prędkości obrotowe: 33-1/3; 45; 78 obr./min.

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 23x45x54 cm

–  MT10  –

ŹRÓDŁA
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Nowy, precyzyjny gramofon firmy McIntosh o symbolu MT5 jest 
kompletnym rozwiązaniem w swojej kategorii i stanowi coś więcej 
niż tylko sumę poszczególnych jego części. Zaprojektowany został 
zgodnie z najwyższymi firmowymi standardami, a każda jego część 
przyczynia się do uzyskania doskonałej jakości dźwięku.

MT5 posiada na wyposażeniu wysokiej jakości talerz i napęd,  
precyzyjne ramię i wysokopoziomową wkładkę typu MC (moving 
coil), która jest kompatybilna z wejściem MM (moving magnet).

Podświetlany, magnetycznie zawieszony talerz emituje delikatną 
zielonkawą poświatę, która na pewno będzie tematem rozmów  
pomiędzy przyjaciółmi i gośćmi.

Każdy MT5 jest w odpowiedni sposób kalibrowany w fabryce dzięki 
czemu zapewnia doskonały jakość dźwięku. Wszelkie regulacje  
typowe dla najwyższej klasy gramofonów są także możliwe do 
wykonania przez samego właściciela, który pragnie cieszyć się  
najwyższą jakością prezentacji brzmienia swojego systemu audio.

Zaawansowany system zawieszenia talerza i precyzyjna kontrola 
obrotów silnika gwarantują absolutną stabilność i cichą pracę urzą-
dzenia, zapewniając przyjemność z obcowania z płytą winylową.  
Pomimo tego, że konstrukcja gramofonu jest misterna to jego osta-
teczna kalibracja w domu użytkownika jest prosta. Zaledwie kilka 

prostych czynności dzieli posiadacza tego urządzenia od możliwości 
cieszenia się dźwiękiem ulubionych płyt.

MT5 zachowuje wygląd typowy dla sprzętu firmy McIntosh, a jed-
nocześnie w pełni wykorzystuje materiały obudowy służące do eli-
minowania szumów, rezonansów i podkolorowań dźwięku. Dzięki 
temu to co słyszymy jest tym co zapisano na odtwarzanej płycie 
winylowej.

Przeźroczysta pokrywa gramofonu znajduje się na jego wyposa-
żeniu, chroniąc jego delikatne części jak i znajdującą się na talerzu 
płytę.

MT5 jest kompatybilny z każdym przedwzmacniaczem firmy  
McIntosh i stanowi doskonałe uzupełnienie stereofonicznego  
systemu audio.

„Gramofon bogów” – Rolling Stone

„MT5 pozwala na kontakt z płytą winylową w sposób wyjątkowy: 
poprzez prawdziwe wchłanianie muzyki, umożliwiając dzięki temu 
usłyszenie każdej pojedynczej nuty, tak jakbyśmy słyszeli ją po raz 
pierwszy.” – Complex

„Gramofon godny najbardziej ulubionego winylu” - The New York Times
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Gramofon

Prędkości obrotowe: 33⅓ / 45 / 78 obr./min

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 44.45 cm x 17.8cm (19.0 cm z pokrywą) x 48.26 cm   Waga: 14.3 kg

Wkładka

Typ wkładki: MC wysokonapięciowa   Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 50kHz

Napięcie wyjściowe: 2,5 mV   Separacja kanałów: 35 dB

Impedancja obciążenia: 1000 Ω   Kształt igły: eliptyczna diamentowa

Rekomendowana siła nacisku: 2 g   Masa wkładki: 6,3 g

–  MT5  –
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MA8000 – referencyjny wzmacniacz zintegrowany firmy McIntosh  
o monumentalnej jakości brzmienia. Tego można spodziewać się  
po stereofonicznym wzmacniaczu zintegrowanym MA8000, który łączy 
w jednej obudowie, możliwości potężnego wzmacniacza o mocy 300 W 
na kanał, z funkcjonalnością typową dla najwyższej klasy przedwzmac-
niacza.

MA8000 posiada 15 wejść sygnału, w tym: 6 niezbalansowanych (RCA), 
2 zbalansowane (XLR), 2 dla sygnału gramofonowego (dla wkładek MM 
oraz MC), 5 cyfrowych – zapewniając tym samym możliwość podłącze-
nia wszystkich obecnie posiadanych źródeł dźwięku, a także tych które 
zostaną zakupione w przyszłości.

Pięć dedykowanych wejść cyfrowych może przesyłać sygnał o maksy-
malnej częstotliwości próbkowania 32 Bit/192 kHz. Dyskretna, ośmio-
zakresowa regulacja barwy dźwięku jest możliwa do przypisania kon-
kretnemu wejściu i pozwala na precyzyjne, ręczne, dostrojenie słuchanej 
muzyki w taki sposób, aby brzmiała lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wejścia gramofonowe MM i MC mogą być idealnie dostrojone do kon-
kretnej wkładki i gramofonu, pozwalając posiadanej płytotece zabłysnąć 
tak mocno, jak to wcześniej nie miało miejsca.

Wyjątkowe doświadczenie firmy McIntosh w zakresie projektowania i 
wytwarzania transformatorów stało się już legendą w przemyśle audio. 

Znajdujące się w MA8000 autoformery są transformatorami które umoż-
liwiają bezpieczne wysterowanie mocą 300 W na kanał kolumn o impe-
dancji 8, 4 i 2 Ω. Chronią jednocześnie zestawy głośnikowe przed uszko-
dzeniem w przypadku wystąpienia awarii tranzystorów oraz gwarantują 
przepływ mocy o niskim poziomie zniekształceń. Układ Power Guard®, 
zabezpiecza kolumny przed przesterowaniem, które może je uszkodzić. 
Działa on z szybkością światła monitorując ścieżkę sygnału i utrzymując 
zniekształcenia poniżej poziomu 2%, a także zapewnia bezpieczny sygnał 
na wyjściach wzmacniacza.

Funkcja Home Theater Pass Through oznacza tryb pracy wzmacniacza, 
w którym regulacja głośności przestaje działać, a wzmacniacz staje się 
wówczas końcówką mocy. Dzięki temu istnieje możliwość idealnego zin-
tegrowania MA8000 z posiadanym systemem kina domowego.

Nowy, wbudowany, wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje 
zwiększone możliwości wzmocnienia sygnału oraz wyższą moc wyj-
ściową. Został on zoptymalizowany do pracy z praktycznie wszystkimi 
dostępnymi na rynku słuchawkami, czego efektem stało się uzyskanie 
najwyższej jakości wrażeń odsłuchowych.

Obudowę wzmacniacza wykonano w części z pięknie wypolerowanej 
stali nierdzewnej, która idealnie współgra z klasycznym szklanym panel 
przednim McIntosha, stanowiąc ozdobę każdego pomieszczenia.
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Moc: 300 W na kanał przy 8/4/2 Ω

Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC): częstotliwość próbkowania do 32 Bit/192 kHz.

Pięć wejść cyfrowych: asynchroniczne USB 2.0, 2 koaksjalne i 2 optyczne.

Wzmacniacz gramofonowy: z oddzielnymi wejściami sygnału gramofonowego MC i MM

Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.005%

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 24 x 44,5 x 56 cm. 

Waga: 45.4 kg

–  MA8000  –

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE
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Marzenia audiofila spełniają się podczas słuchania ulubionej mu-
zyki przy wykorzystaniu nowego wzmacniacza zintegrowanego 
firmy McIntosh. MA7900 łączy w sobie możliwości końcówki mocy, 
przedwzmacniacza, przetwornika cyfrowo-analogowego i przed-
wzmacniacza gramofonowego.

Sekcja przedwzmacniacza umożliwia podłączenie aż 12 urządzeń, 
w tym 3 cyfrowych, które mogą przesyłać sygnał o maksymalnej 
częstotliwości próbkowania 32 Bit/192 kHz. MA7900 oferuje na tyle 
wystarczającą ilość połączeń i nowoczesnej technologii aby cała 
posiadana muzyka oraz źródła dźwięku mogły być jednocześnie 
podłączone, zapewniając doskonałe brzmienie.

Dyskretna pięciozakresowa regulacja barwy tonów jest zapamię-
tywana oddzielnie dla każdego z wejść i pozwala ulubionym nagra-
niom brzmieć lepiej niż kiedykolwiek dotychczas. Istnieje oczywi-
ście możliwość całkowitego wyłączenia układu regulacji tonów.

Dwa dedykowane przedwzmacniacze gramofonowe (dla wkładek 
MM i MC) mogą być idealnie dostrojone do konkretnej wkładki  
i gramofonu, umożliwiając odkrycie na nowo waszej cennej kolekcji 
płyt winylowych.

Funkcja Home Theater Pass Through oznacza tryb pracy wzmac-
niacza, w którym regulacja głośności przestaje działać, a wzmac-

niacz staje się wówczas końcówką mocy. Dzięki temu istnieje moż-
liwość idealnego zintegrowania MA7900 z posiadanym systemem 
kina domowego. 

Przy 200 Watach na kanał, wzmacniacz dysponuję dostateczną 
mocą, aby poprawnie wysterować praktycznie każde kolumny.

Zastosowanie światowej sławy technologii McIntosh Output Auto-
former®, zapewnia głośnikom pełne 200 Watów mocy, niezależnie 
od ich impedancji.

Technologia Power Guard® uniemożliwia przesterowanie głośników 
tym samym chroniąc kolumny przed uszkodzeniem.

Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje 
wyższy poziom wzmocnienia. Został on zoptymalizowany do pra-
cy z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami,  
czego efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości wrażeń odsłu-
chowych.

Obudowę wzmacniacza wykonano w części z pięknie wypolero-
wanej stali nierdzewnej, która idealnie współgra z klasycznym 
szklanym panel przednim McIntosha, stanowiąc ozdobę każdego 
pomieszczenia.
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Moc: 200 W na kanał przy 8/4/2 Ω

Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC): częstotliwość próbkowania do 32 Bit/192 kHz

Trzy wejścia cyfrowe: asynchroniczne USB 2.0, koaksjalne i optyczne

Wzmacniacz gramofonowy: wkładki MM i MC

Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.005%

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 20 x 45 x 56 cm 

Waga: 34 kg

–  MA7900  –

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE
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McIntosh MA6700 - wzmacniacz zintegrowany z przetwornikiem  
cyfrowo-analogowym i przedwzmacniaczem gramofonowym MM/MC.

Dzięki mocy 200 Watów na kanał, MA6700 może stać się kluczowym 
elementem najwyższej jakości audiofilskiego systemu stereofonicz-
nego. Łączy bowiem w jednym urządzeniu funkcjonalność końców-
ki mocy, przedwzmacniacza, przetwornika cyfrowo-analogowego 
oraz przedwzmacniacza gramofonowego MM/MC.

Sekcja przedwzmacniacza umożliwia podłączenie aż 11 urządzeń, 
w tym 3 cyfrowych, które mogą przesyłać sygnał o maksymalnej 
częstotliwości próbkowania 32 Bit/192 kHz. MA6700 oferuje na tyle 
wystarczającą ilość połączeń i nowoczesnej technologii aby cała 
posiadana muzyka oraz źródła dzwięku mogły być jednocześnie 
podłączone, zapewniając doskonałe brzmienie.

Dedykowana gramofonom sekcja przedwzmacniacza gramofo-
nowego, obsługuję wkładki MM (Moving Magnet) i MC (Moving 
Coil) umożliwiając uzyskanie optymalnej jakości dźwięku z płyt 
winylowych. Opcja Home Theater Pass Through oznacza tryb pra-

cy wzmacniacza, w którym regulacja głośności przestaje działać, 
a wzmacniacz zachowuje się wówczas jak końcówka mocy. Dzięki 
temu istnieje możliwość wykorzystania MA6700 w posiadanym  
systemie kina domowego. 

Dla miłośników radia możliwy jest zakup opcjonalnego modułu tu-
nera AM/FM (TM-3), który zapewni bezproblemowy odbiór nada-
wanych w eterze audycji.

Przy 200 W na kanał, wzmacniacz dysponuje dostateczną mocą,  
aby poprawnie wysterować praktycznie każde kolumny. Zastosowanie 
światowej sławy technologii McIntosh Output Autoformer®, zapew-
nia głośnikom pełne 200 W mocy, niezależnie od ich impedancji.  
Technologia Power Guard® uniemożliwia przesterowanie głośników 
tym samym chroniąc kolumny przed uszkodzeniem.

Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje  
wyższy poziom wzmocnienia. Został on zoptymalizowany do pracy  
z praktycznie wszystkimi dostępnymi na runku słuchawkami, czego 
efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości wrażeń odsłuchowych.
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Moc: 200 W na kanał przy 8/4/2 Ω

Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC): częstotliwość próbkowania do 32 Bit/192 kHz

Trzy wejścia cyfrowe: asynchroniczne USB 2.0, koaksjalne i optyczne

Wzmacniacz gramofonowy: wkładki MM i MC

Opcjonalny moduł tunera radiowego: AM/FM, TM-3

Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.005%

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 20 x 45 x 56 cm 

Waga: 34 kg

–  MA6700  –

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE
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McIntosh MA5200 – wzmacniacz zintegrowany z przetwornikiem 
cyfrowo-analogowym i przedwzmacniaczem gramofonowym dla 
wkładek MM.

MA5200 oferuje pełnię doświadczeń z urządzeniami audio firmy 
McIntosh, będąc jednocześnie wzmacniaczem o kompaktowych 
rozmiarach. Moc 100 Watów jest idealna do nagłośnienia średniej 
wielkości pomieszczeń.

Sekcja przedwzmacniacza umożliwia podłączenie aż 9 urządzeń, 
w tym 3 cyfrowych, które mogą przesyłać sygnał o maksymalnej 
częstotliwości próbkowania 32 Bit/192 kHz. Dedykowana gramofo-
nom sekcja przedwzmacniacza gramofonowego, obsługuje wkładki 
MM (Moving Magnet) umożliwiając uzyskanie optymalnej jakości 
dźwięku z płyt winylowych.

Opcja Home Theater Pass Through oznacza tryb pracy wzmacniacza, 
w którym regulacja głośności przestaje działać, a wzmacniacz zinte-

growany zachowuje się wówczas jak końcówka mocy. Dzięki temu 
urządzenie staje się integralną częścią systemu kina domowego.

MA5200 zapewnia głośnikom 100 W mocy przy impedancji 8 Ω. 

Technologia Power Guard® uniemożliwia przesterowanie głośników 
tym samym chroniąc kolumny przed uszkodzeniem.

MA5200 oferuje na tyle wystarczającą ilość połączeń i nowoczesnej 
technologii aby cała posiadana muzyka oraz źródła dźwięku mogły 
być jednocześnie podłączone, zapewniając doskonałe brzmienie.

Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje 
wyższy poziom wzmocnienia. Został on zoptymalizowany do pracy 
z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami (20-
600 Ω), czego efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości wrażeń 
odsłuchowych.
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Moc: 100 W na kanał przy 8 Ohm.

Układ Power Guard®: chroni przed przesterowaniem

Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC): częstotliwość próbkowania do 32 Bit/192 kHz.

Cztery wejścia niezbalansowane i jedno wejście XLR.

Trzy wejścia cyfrowe: asynchroniczne USB 2.0, koaksjalne i optyczne.

Wzmacniacz gramofonowy: wkładki MM

Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.005%

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 15.5 x 45 x 56 cm.

Waga: 16.8 kg

–  MA5200  –

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE
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Nowy MHA100 jest pierwszym dedykowanym wzmacniaczem słu-
chawkowym firmy McIntosh. Nowoczesna adaptacja technologii 
autoformerów umożliwia wysterowanie słuchawek o impedancji 
mieszczącej się w jednym z trzech zakresów: 8-40, 40-150 i 150-600 
om. Dzięki temu każde słuchawki podłączone do MHA100 zapew-
niają najlepsze wrażenia dźwiękowe.

Zastosowanie nowego sposobu przetwarzania dźwięku słuchaw-
kowego za pomocą Headphone Crossfeed Director (HXD) pozwala 
wysokiej jakości nagraniom na stworzenie iluzji odsłuchu z wyko-
rzystaniem konwencjonalnych kolumn głośnikowych. 

Cztery wejścia cyfrowe mogą przesyłać sygnał o maksymalnej 
częstotliwości próbkowania 32 Bit/192 kHz. Mniejsza, bardziej kom-
paktowa obudowa MHA100, ułatwia ustawienie urządzenia w róż-
nych nietypowych miejscach, zwiększając możliwość dopasowania 
wzmacniacza do istniejącego otoczenia.

MHA100 posiada gniazda głośnikowe pozwalające na podłączenie 
zestawów głośnikowych. Pięciostopniowy układ podbicia basu za-
pewnia dopasowanie poziomu natężenia niskich tonów do prefe-
rencji konkretnego słuchacza. 

Obudowę wzmacniacza stworzono z wykorzystaniem pięknie wy-
polerowanej stali nierdzewnej, która idealnie współgra z klasycz-
nym szklanym panel przednim McIntosha, stanowiąc ozdobę każ-
dego pokoju.

W pełni automatyczny układ Sentry Monitor, zabezpiecza urzą-
dzenie przed możliwością wystąpienia zwarcia. MHA100 posiada 
wbudowany układ Power Guard, będący opatentowanym wynalaz-
kiem firmy McIntosh. Jego zadanie polega na nieustannym moni-
torowaniu mocy wyjściowej wzmacniacza i zabezpieczeniu przed 
przesterowaniem.
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Gniazdo słuchawkowe: ø 6,3 mm /współpraca ze słuchawkami o impedancji od 8 do 600 Ohm/

Wyjście sygnału z przedwzmacniacza pozwala przesyłać dźwięk do zewnętrznej końcówki mocy lub do subwoofera.

Możliwość podłączenia kolumn głośnikowych o impedancji 8 Ohm
/moc 50 Watów na kanał przy 8 Ohm/

Autoformery /najsłynniejsze transformatory firmy McIntosh/, Układ Sentry Monitor® /zabezpiecza przed zwarciem/,
Układ Power Guard® /chroni przed przesterowaniem/, Podświetlane wskaźniki mocy wyjściowej

Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący częstotliwość próbkowania do 32 Bit/192 kHz.

Cztery wejścia cyfrowe: asynchroniczne USB 2.0, AES/EBU, koaksjalne i optyczne
Dwie pary wejść analogowych: zbalansowana (XLR) i niezbalansowana (RCA)

Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.005%

Moc wyjściowa: 250 mW (ustawienie Normal), 1W (ustawienie High)

Pasmo przenoszenia: 20-20 000 Hz, stosunek sygnał/szum: 105 dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,005 % 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 141 x 292 x 457 mm

Waga: 12 kg

–  MHA100  –

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE
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,,Całe doświadczenie technologiczne McIntosha, a do wyboru lampa 
lub tranzystor.”

Dyskusja na temat ,,co brzmi lepiej - lampa czy tranzystor?” jest 
nadal żywa, pomimo upływu 40 lat. McIntosh stał na czele obu 
technologii, a teraz C1000 podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Projekt 
urządzenia trzysegmentowego pozwala na dokonanie przez Klienta 
wyboru pomiędzy technologią tranzystorową, lampową lub na po-
łączeniu ich obydwu.

Kontrola nad dźwiękiem jest sprawowana przez sekcję przed-
wzmacniacza zbudowaną w oparciu o technologię Dual Mono. 
Dzięki temu stało się możliwym uzyskanie najwyższej jakości 
dźwięku i separacji kanałów na poziomie przekraczającym 130dB. 

Wszystkie trzy segmenty mogą zostać połączone w celu uzyskania 
najwyższej wszechstronności użytkowania. Wybór źródła dźwięku 
jest dostępny poprzez manualną regulację przedwzmacniacza  
lub przez wciśnięcie przycisku pilota.

C1000 wyposażono ponadto w przedwzmacniacz gramofonowy 
dla wkładek typu MC i MM. Wyrafinowana technika amplifikacji 
pozwala niskonapięciowy i przez to podatny na zakłócenia sygnał 
z wkładki przekazać w nieskażonej postaci, podczas gdy korekcja 
RIAA przywraca mu liniową charakterystykę częstotliwościową. 

C1000 dostępny jest wyłącznie u najlepszych autoryzowanych 
dealerów McIntosha. 
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Układ w pełni zbalansowany

Nisko szumowe gniazdo gramofonowe - wkładki MM i MC

Dual Mono oraz projekt lustrzanego odbicia elementów układu

3 terminale głośnikowe dla każdego kanału dla Tri-Ampingu

Symetryczne i niesymetryczne gniazda wyjściowe

Szklany panel przedni 3D 

System oświetlenia panelu oparty na światłowodach

Możliwość sterowania pilotem

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 15 x 45 x 61 cm każdy z segmentów

Waga: C1000C 18 kg, C1000P 15kg, C1000T 15,5 kg

–  C1000  –

PRZEDWZMACNIACZE
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Dwuelementowy przedwzmacniacz lampowy lub tranzystorowy. 

Nowy stereofoniczny przedwzmacniacz C500 to urządzenie bez-
kompromisowe, zbudowane w topologii dual-mono, z oddzielnymi 
transformatorami dla każdego kanału i w pełni zbalansowanym 
torem audio. Dwa warianty projektu umożliwiają wybór pomiędzy 
technologią tranzystorową lub lampową. Dzięki rozdzieleniu wraż-
liwych na interferencję obwodów C500 oferuje wprost fenomenalną 
jakość dźwięku. 

Podwójne transformatory z rdzeniem typu R są źródłem czystej 
energii, niezbędnej do stabilnej pracy przedwzmacniacza. Zasilając 
właściwymi dawkami energii wszystkie obwody urządzenia, 
pozwalają one na swobodne odtwarzanie najbardziej skompliko-
wanych utworów. 

C500 wyposażono ponadto w przedwzmacniacz gramofonowy dla 
wkładek typu MC i MM. Wyrafinowana technika amplifikacji po-
zwala niskonapięciowy i przez to podatny na zakłócenia sygnał z 

wkładki przekazać w nieskażonej postaci, podczas gdy korekcja 
RIAA przywraca mu liniową charakterystykę częstotliwościową. 

Regulacja siły natężenia dźwięku odbywa się przy pomocy specjal-
nie zaprojektowanego układu cyfrowo - analogowego. Sekcja cyfro-
wa pracuje z 16-bitową dokładnością, a nadzwyczajna jakość zasto-
sowanych systemów śledzenia poziomu natężenia obniża szumy  
i zniekształcenia. Drugi człon układu dostosowuje poziom natężenia 
wzmacniacza obsługującego stopień wyjściowy. Efektem jego dzia-
łania są również bardzo niskie zniekształcenia oraz szeroki zakres  
pasma akustycznego. 

Cztery niezależne wzmacniacze zapewniają w pełni zbalansowa-
ną ścieżkę sygnału. Zbudowane z układów dyskretnych zawierają 
wyłącznie rygorystycznie selekcjonowane komponenty i dostarczają 
wyjątkowo wysokie napięcie 25 V rms bezpośrednio do gniazd zbalan-
sowanych, 10-krotnie przewyższające poziom wymagany do pełnego 
wysterowania wzmacniaczy mocy McIntosha.
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Układ w pełni zbalansowany

Topologia dual-mono 

Nisko szumowe gniazdo gramofonowe - wkładki MM i MC

3 terminale dla każdego kanału dla tri-ampingu

Symetryczne i niesymetryczne gniazda wyjściowe

Szklany panel przedni 3D 

System oświetlenia panelu oparty na światłowodach

Możliwość sterowania pilotem

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 15x45x58 cm - przedwzmacniacz, 15x45x61 cm - kontroler 

Waga: C500C 18 kg; C500P 15 kg; C500T 15,5 kg

–  C500  –

PRZEDWZMACNIACZE
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C2500 - lampowy przedwzmacniacz stereofoniczny z przetworni-
kiem cyfrowo-analogowym i przedwzmacniaczem gramofonowym 
dla wkładek MM i MC

C2500 łączy w sobie legendarną jakość przedwzmacniaczy lampo-
wych firmy McIntosh z najnowocześniejszymi technologiami i wła-
ściwościami użytkowymi typowymi dla najlepszych urządzeń XXI 
wieku.

Przedwzmacniacz umożliwia podłączenie aż 15 urządzeń, w tym 5 
cyfrowych, które mogą przesyłać sygnał o maksymalnej częstotli-
wości próbkowania 32 Bit/192 kHz. Dwa wbudowane przedwzmac-
niacze gramofonowe (dla wkładek MM i MC) mogą być idealnie do-
strojone do konkretnej wkładki i gramofonu, umożliwiając odkrycie 
na nowo waszej cennej kolekcji płyt winylowych. Sześć zamonto-
wanych w C2500 podwójnych triod zapewnia pełen romantyzmu 
dźwięk.

Regulacja barwy jest zapamiętywana oddzielnie dla każdego  
z wejść i pozwala ulubionym nagraniom brzmieć lepiej niż kiedy- 

kolwiek dotychczas. Istnieje oczywiście możliwość całkowitego  
wyłączenia układu regulacji tonów.

Jednocześnie do C2500 można podłączyć aż trzy końcówki mocy. 
Funkcja Home Theater Pass Through oznacza tryb pracy, w którym 
urządzenie staje się integralną częścią systemu kina domowego.

Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje 
wyższy poziom wzmocnienia. Został on zoptymalizowany do pracy  
z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami  
(20 - 600 Ω), czego efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości 
wrażeń odsłuchowych.

Obudowę przedwzmacniacza wykonano w części z pięknie wy-
polerowanej stali nierdzewnej, która nie tylko idealnie współgra  
z klasycznym szklanym panelem przednim McIntosha, ale także 
stanowi ochronę dla wrażliwych na zakłócenia analogowych ukła-
dów elektronicznych. Dzięki temu C2500 przesyła do wzmacniacza 
sygnał dźwiękowy o wyjątkowej jakości i czystości.
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PRZEDWZMACNIACZE

Dwa niezależne wejścia do przedwzmacniacza gramofonowego MM i MC

Sześć wejść niezbalansowanych i dwa wejścia XLR

Pięć wejść cyfrowych: 2 koaksjalne, 2 optyczne i jedno USB 2.0 asynchroniczne

Pamięć ustawień regulatorów barwy dla każdego z wejść sygnału

Regulacja barwy dźwięku +/- 12dB.

Sześć podwójnych triod zapewnia wyjątkową muzykalność dźwięku

Wzmacniacz słuchawkowy z gniazdem słuchawkowym na panelu przednim.

Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.08%

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 19.5 x 44.5 x 46 cm.

Waga: 13,8 kg

–  C2500  –
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C50 - przedwzmacniacz stereofoniczny z wbudowanym przetworni-
kiem cyfrowo-analogowym 

C50 posiada dwukondygnacyjną obudowę, w której układy analo-
gowe są wyizolowane w górnej części urządzenia, zaś układ zasila-
nia i sekcja cyfrowej obróbki dźwięku znajdują się w spodniej części 
przedwzmacniacza. Taka konstrukcja usuwa możliwość negatywnego 
wpływu szumów zasilacza na jakość dźwięku przesyłanego ścieżką 
sygnału. 

8 par gniazd RCA umożliwiających podłączenie różnorodnych źródeł 
sygnału, w tym gramofonu z wkładką MM lub MC. 

Dwie pary gniazd XLR, których nazwa jest definiowana przez użyt-
kownika. 

Sekcja cyfrowa w C50 jest wyjątkowym układem, który niezależnie 
od rodzaju sygnału wejściowego, poddaje go asynchronicznemu up-
samplingowi do wartości 32bit/192kHz, co uniezależnia jego jakość od 
podłączonego transportu i niweluje jitter. Następnie sygnał przesyła-
ny jest do high-endowego 32-bitowego przetwornika cyfrowo-analo-
gowego pracującego z natywną częstotliwością 192kHz, zapewniając 
dzięki temu najniższy z możliwych poziom szumów i zniekształceń. 

C50 posiada cztery wejścia cyfrowe: dwa koaksjalne I dwa optyczne. 
Wszystkie z nich akceptują sygnał do 24 bitów i 96 kHz. Nazwa kon-
kretnego wejścia jest definiowana przez użytkownika. 

Przedwzmacniacz oferuje możliwość odtwarzania dźwięku z kompu-
tera dzięki zainstalowaniu nowoczesnego odbiornika USB. Sekcja USB 
oparta jest na firmowej technologii, która dekoduje asynchronicznie 

wszystkie popularne częstotliwości sygnałów cyfrowych, od 16/8kHz, 
az do 32/192 kHz. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego opro-
gramowania lub sterowników, urządzenie działa od razu po podłącze-
niu komputera. 

Po podłączeniu komputera, C50 umożliwia sterowanie podstawowy-
mi funkcjami ulubionego programu odtwarzającego pliki muzyczne. 
Poprzez zdalne sterowanie mogą być wydawane takie komendy jak: 
PLAY, STOP, PAUSE, NEXT, BACK, FF i REV. 

Istnieje możliwość dokonywania regularnej aktualizacji oprogramo-
wania przedwzmacniacza. Służy do tego gniazdo USB. 

Na płycie czołowej znajdują się dwa wskaźniki poziomu sygnału wyj-
ściowego, wyskalowane w decybelach. Ich podświetlenie może być  
w każdej chwili wyłączone. 

C50 posiada korektor, który pozwala na regulację pięciu określonych 
pasm częstotliwości: 30Hz, 125Hz, 500Hz, 2 kHz i 10 kHz. Korektor pra-
cuje całkowicie w domenie analogowej, umożliwiając dzięki temu 
uzyskanie ultra niskich szumów i zniekształceń. Istnieje możliwość 
wyłączenia korektora poprzez wciśniecie odpowiedniego przycisku na 
panelu przednim lub na pilocie zdalnego sterowania. 

Na panelu przednim znajduje się dwuliniowy wyświetlacz 2x20 VFD, 
który dostarcza ważnych informacji ułatwiających obsługę urządze-
nia. 

Na panelu przednim zamontowano gniazdo słuchawkowe jack o śred-
nicy 6,3 mm. Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy jest w stanie  
wysterować każde słuchawki o niskiej impedancji.
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PRZEDWZMACNIACZE

Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz

Zniekształcenia: THD + N 0.002% 

Sygnał/Szum: 100dB 88dB – przy podłączonym gramofonie 

Impedancja wejściowa: 22 kΩ MM: 47kΩ MC: 25, 50, 100, 200, 400, lub 1000 Ω 

Pobór mocy: 30 W Standby <0.5 W 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 44,45cm x 19,37cm x 45,72cm

Waga: 12,27kg

–  C50  –



- 20 -

Hi-Fi Club    ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa    t. /22/ 826 47 67    www.hificlub.pl

C48 - przedwzmacniacz stereofoniczny z wbudowanym przetworni-
kiem cyfrowo-analogowym 

C50 posiada dwukondygnacyjną obudowę, w której układy analo-
gowe są wyizolowane w górnej części urządzenia, zaś układ zasila-
nia i sekcja cyfrowej obróbki dźwięku znajdują się w spodniej części 
przedwzmacniacza. Taka konstrukcja usuwa możliwość negatywnego 
wpływu szumów zasilacza na jakość dźwięku przesyłanego ścieżką 
sygnału.

8 par gniazd RCA umożliwiających podłączenie różnorodnych źródeł 
sygnału, w tym gramofonu z wkładką MM lub MC. 

Dwie pary gniazd XLR, których nazwa jest definiowana przez użyt-
kownika. 

Sekcja cyfrowa w C48 jest wyjątkowym układem, który niezależnie 
od rodzaju sygnału wejściowego, poddaje go asynchronicznemu up-
samplingowi do wartości 32bit/192kHz, co uniezależnia jego jakość od 
podłączonego transportu i niweluje jitter. Następnie sygnał przesyła-
ny jest do high-endowego 32-bitowego przetwornika cyfrowo-analo-
gowego pracującego z natywną częstotliwością 192kHz, zapewniając 
dzięki temu najniższy z możliwych poziom szumów i zniekształceń.

C48 posiada cztery wejścia cyfrowe: dwa koaksjalne I dwa optyczne. 
Wszystkie z nich akceptują sygnał do 24 bitów i 96 kHz. Nazwa kon-
kretnego wejścia jest definiowana przez użytkownika. 

Przedwzmacniacz oferuje możliwość odtwarzania dźwięku z kompu-

tera dzięki zainstalowaniu nowoczesnego odbiornika USB. Sekcja USB 
oparta jest na firmowej technologii, która dekoduje asynchronicznie 
wszystkie popularne częstotliwości sygnałów cyfrowych, od 16/8 kHz, 
az do 32/192 kHz. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego opro-
gramowania lub sterowników, urządzenie działa od razu po podłącze-
niu komputera. 

Po podłączeniu komputera, C48 umożliwia sterowanie podstawowy-
mi funkcjami ulubionego programu odtwarzającego pliki muzyczne. 
Poprzez zdalne sterowanie mogą być wydawane takie komendy jak: 
PLAY, STOP, PAUSE, NEXT, BACK, FF i REV. 

Istnieje możliwość dokonywania regularnej aktualizacji oprogramo-
wania przedwzmacniacza. Służy do tego gniazdo USB. 

C48 posiada korektor, który pozwala na regulację pięciu określonych 
pasm częstotliwości: 30Hz, 125Hz, 500Hz, 2 kHz i 10 kHz. Korektor pra-
cuje całkowicie w domenie analogowej, umożliwiając dzięki temu 
uzyskanie ultra niskich szumów i zniekształceń. Istnieje możliwość 
wyłączenia korektora poprzez wciśniecie odpowiedniego przycisku na 
panelu przednim lub na pilocie zdalnego sterowania. 

Na panelu przednim znajduje się dwuliniowy wyświetlacz 2x20 VFD, 
który dostarcza ważnych informacji ułatwiających obsługę urządze-
nia. 

Na panelu przednim zamontowano gniazdo słuchawkowe jack o śred-
nicy 6,3 mm. Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy jest w stanie  
wysterować każde słuchawki o niskiej impedancji.
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PRZEDWZMACNIACZE

Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz

Zniekształcenia: THD + N 0.002% 

Sygnał/Szum: 100dB 88dB – przy podłączonym gramofonie 

Impedancja wejściowa: 22 kΩ MM: 47kΩ MC: 25, 50, 100, 200, 400, lub 1000 Ω 

Pobór mocy: 30 W Standby <0.5 W 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 44,45cm x 19,37cm x 45,72cm

Waga: 11kg

–  C48  –
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D150 to sterowany bezprzewodowo stereofoniczny przedwzmacniacz 
cyfrowy wyposażony w sześć wejść sygnału cyfrowego (2 koaksjalne, 2 
optyczne, 1 USB oraz 1 DIN) oraz w podwójne wyjścia RCA/XLR o stałym 
i regulowanym poziomie natężenia sygnału. D150 oferuje możliwość od-
twarzania sygnałów dźwiękowych zapisanych w formacie DSD i DXD 
(DSD64, DSD128, DXD 352,8kHz i DXD 384 kHz). Wejście USB akceptuje 
sygnały PCM o częstotliwości do 32-bit/384kHz. Nowością jest zastoso-
wanie w D150 cyfrowego gniazda DIN umożliwiające podłączenie kom-
patybilnego transportu płyt CD/SACD. Takie połączenie pozwala na 
przesłanie do przedwzmacniacza sygnału PCM lub DSD o najwyższej 
jakości dźwięku. 

Przedwzmacniacz w prosty sposób umożliwia słuchanie muzyki pocho-
dzącej z wielu najnowocześniejszych cyfrowych źródeł dźwięku, poprzez 
włączenie go do posiadanego już systemu firmy McIntosh. Wystarczy 
połączyć D150 z końcówką mocy, zestawem głośnikowym i z ulubionym 
nośnikiem cyfrowego dźwięku, aby móc rozkoszować się posiadaną  

kolekcją nagrań zapisanych w różnych formatach i częstotliwościach. 

D150 posiada ten sam klasyczny panel przedni co wszystkie produkty 
firmy McIntosh, przy zachowaniu wysokości wynoszącej niecałe 10 cm. 
Zaawansowany, poczwórnie zbalansowany układ przetwornika cyfro-
wo-analogowego, jest w stanie odtworzyć najdoskonalsze komercyjne 
rejestracje dźwięku, zapewniając najlepszą jakość dźwięku. Charakte-
ryzuje się on szerokim zakresem dynamiki i ekstremalnie niskimi znie-
kształceniami co skutkuje muzyką odtwarzaną z doskonałą precyzją  
i elegancją. 

Wysokiej mocy wzmacniacz słuchawkowy, obsługuje słuchawki o im-
pedancji od 20 do 600 Ω dzięki czemu umożliwia pełne wykorzystanie  
jakości dźwięku większości dostępnych na rynku słuchawek, zapew-
niając im idealne warunki pracy. Wystarczy podłączyć źródło cyfrowe, 
takie jak CD/SACD, serwer muzyczny lub komputer, a w połączeniu ze 
słuchawkami powstanie prywatne studio odsłuchowe.
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PRZEDWZMACNIACZE

Zakres pasma częstotliwości: 4HZ-20kHZ +/-0.5dB, 4HZ-68kHZ +0.5/-3dB (w zależności od podłączonego źródła)

Stosunek Sygnał/Szum: 110dB

Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.0015%

Gniazda wejściowe sygnału cyfrowego: USB: USB Typ B. Obsługa transferu asynchronicznego USB w formacie DSD/DXD.  
Obsługuje formaty DSD64 (2.8224MHz), DSD128 (5.6448MHz), DXD (352.8KHz i 384KHz) i PCM do częstotliwości próbkowania 

32-bitowy / 384 kHz Koaksjalne i optyczne: częstotliwość próbkowania do 192KHz, 24Bit Gniazdo DIN: umożliwiające przesyłanie 
sygnału PCM i DSD z zewnętrznego odtwarzacza cyfrowego transportu CD/SACD.

Możliwość podłączenia słuchawek o impedancji: od 20 do 600 Ω

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 9,8 x 45 x 41 cm.

Waga: 6,1 kg

–  D150  –
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D100 to zdalnie sterowany stereofoniczny przedwzmacniacz  
cyfrowy wyposażony w pięć wejść sygnału cyfrowego (2 koaksjalne,  
2 optyczne i 1 USB) oraz w podwójne wyjścia RCA/XLR o stałym  
i regulowanym poziomie natężenia sygnału.

Wzornictwo jest utrzymane w klasycznym stylu McIntosha - gałki  
i front z czarnego szkła są takie same jak w innych modelach.

Przedwzmacniacz w prosty sposób umożliwia słuchanie muzyki 
pochodzącej z cyfrowych źródeł dźwięku, poprzez podłączenie go 
do posiadanego już systemu firmy McIntosh.

Wystarczy połączyć D100 z końcówką mocy, zestawem głośnikowym  
i z ulubionym nośnikiem cyfrowego dźwięku aby móc rozkoszować  
się posiadaną kolekcją nagrań.

Zaawansowany, poczwórnie zbalansowany układ przetwornika 
cyfrowo-analogowego (32-bit, 192kHz D/A), jest w stanie odtworzyć 
najdoskonalsze rejestracje dźwięku, zapewniając najwyższą jakość.

D100 charakteryzuje się szerokim zakresem dynamiki i ekstremal-
nie niskimi zniekształceniami co skutkuje muzyką odtwarzaną z 
doskonałą precyzją i elegancją.

Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy wysokiej klasy podnosi  
w górę jakość dźwięku z posiadanych słuchawek. Podłącz więc źródło 
cyfrowe, takie jak serwer muzyczny lub komputer, a w połączeniu  
ze słuchawkami stworzysz swoje osobiste studio odsłuchowe.
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PRZEDWZMACNIACZE

Pasmo przenoszenia: 4HZ - 20kHZ +/-0.5dB, 4HZ - 68kHZ +0.5/-3dB (w zależności od podłączonego źródła)

Sygnał/Szum: 110dB

Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.0015%

Gniazda wejściowe sygnału cyfrowego: USB - Typ B częstotliwość próbkowania do 192KHz, 32Bit
Koaksjalne i optyczne - częstotliwość próbkowania do 192KHz, 24Bit

Możliwość podłączenia słuchawek: impedancja od 20 do 600 Ω

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 9,8 x 45 x 40 cm.

Waga: 6,1 kg

–  D100  –
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Nowy, 12 kanałowy i dwu strefowy procesor/przedwzmacniacz kina 
domowego MX151 został stworzony w celu obsługi najbardziej za-
awansowanych instalacji kina domowego.

Dysponuje potężnym zestawem funkcji, włączając w to: obsługę 
wielu subwooferów, elektroniczną zwrotnicę częstotliwości, układ 
korekcji RoomPerfect™ opracowany przez specjalistyczną firmę 
Lyngdorf Audio AS. Urządzenie wyposażono w 5 gniazd wejścio-
wych sygnału HDMI 1.3, współpracujących z najnowszymi układa-
mi cyfrowej obróbki obrazu w celu zapewnienia bezproblemowej 
kompatybilności z odtwarzaczami Blu-Ray.

HDMI obsługuje takie formaty dźwięku wielokanałowego jak Dolby 
TrueHD oraz DTS-HD Master Audio. MX151 umożliwia dekodowanie 
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, wielokanałowego sygnału 
PCM (poprzez HDMI), a także Dolby Pro Logic II, Dolby Pro LogicIIx, 
Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, DTS 5.1, DTS ES, Discrete 6.1, 
DTS ES Matrix 6.1, DTS Neo:6, DTS 96/24. Pieć zestawów gniazd typu 
komponent, dwa S-Video oraz dwa kompozytowe wejścia, gwaran-
tują możliwość rozbudowy systemu, w którym można przypisać po-
szczególne gniazda wejściowe do wybranych źródeł sygnału.

MX151 kontynuuje tradycje urządzeń McIntosh dysponujących do-
skonałą jakością dźwięku przy zachowaniu nadzwyczaj niskich 
szumów i zniekształceń. Dwie pary zbalansowanych gniazd wej-

ściowych w połączeniu z wyjściami sygnału w standardzie XLR i ze 
zbalansowaną konstrukcją wewnętrzną zapewniają nadzwyczaj-
nie niski poziom linearyzacji. Gniazda typu RCA umożliwiają podłą-
czenie gramofonu z wkładką MM, zewnętrznego procesora, a także 
do ośmiu źródeł sygnału stereofonicznego, z których każde można 
przypisać do konkretnego urządzenia.

MX151 oferuje cyfrowe gniazda wejściowe w standardzie: koak-
sjalnym, optycznym i AES/EBU. Wbudowany układ komputerowy 
umożliwia konfigurację, obsługę i serwisowanie urządzenia po-
przez wykorzystanie przeglądarki internetowej. Menu wyświetla-
ne na ekranie zapewnia prostą konfigurację i użytkowanie MX151. 
Ustawienia systemowe jak i aktualizacje oprogramowania mogą 
zostać zapisane na pamięci przenośnej takiej jak pendrive lub karta 
CompactFlash.

Gniazdo RS232 oferuje kompatybilność z systemami sterowania 
zainstalowanymi w urządzeniach innych marek. Poprzez wykorzy-
stanie złączy McIntosh Power Control and Data, MX151 zapewnia 
kontrolę nad wszystkimi składnikami systemu Audio/Video firmy 
McIntosh przy użyciu tylko jednego pilota zdalnego sterowania.

MX151 posiada analogowy tryb pracy przedwzmacniacza, służący 
do transmisji audiofilskiego sygnału stereofonicznego.
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PRZEDWZMACNIACZE AUDIO/VIDEO

2 pary symetrycznych gniazd wejściowych XLR 

8 kanałowe symetryczne gniazda wyjściowe

8 gniazd analogowych   5 gniazd wejściowych HDMI 1.3

Najwyższej klasy konwerter sygnału wideo

Pełna możliwość edycji nazw gniazd i ich funkcji

Dekoder Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro LogicIIx, Dolby Digital EX, 
Dolby Digital Plus, DTS 5.1, DTS ES, Discrete 6.1, DTS ES Matrix 6.1, DTS Neo:6, DTS 96/24

System oświetlenia panelu oparty na światłowodach 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 45 x 71 x 62 cm 

Waga: 14 kg

–  MX151  –
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MX121 to przedwzmacniacz/procesor kina domowego, który pełni 
rolę wyjątkowego centrum kontroli najlepszych systemów wieloka-
nałowych.

Wszelkie dostępne typy urządzeń audio i wideo mogą zostać podłą-
czone i obsługiwane poprzez MX121.

Szeroki i zaawansowany wachlarz cech użytkowych, pozwala 
MX121 na takie skonfigurowanie posiadanego systemu, które precy-
zyjnie spełni wszelkie jego wymagania.

Urządzenie obsługuje sygnały HDMI 1.4a 3D. Posiada układy skalu-
jące sygnał do rozdzielczości 1080p.

Wspierana jest obsługa domowej sieci Ethernet, dzięki czemu  
istnieje możliwość przesyłania sygnału audio i zdjęć bezpośrednio  
z komputera i Internetu.

Apple AirPlay umożliwia zaś bezprzewodowe przesyłanie muzyki  
z iTunes na każde z urządzeń. Gniazdo USB znajdujące się na tyl-
nym panelu zapewnia możliwość cyfrowego połączenia z takimi  
urządzeniami jak iPod®, iPad® lub iPhone®.

Procesor Audyssey MultiEQ XT pomaga w korygowaniu akustyki 
pomieszczenia a XT Auto Calibration ułatwia wykonanie wszelkich 
ustawień.

MX121 pozwala na pracę wielostrefową - obsługa dwóch dodatko-
wych stref.

Na wyposażeniu są zarówno symetryczne i niesymetryczne wejścia 
i wyjścia, także możliwość podłączenia gramofonu z wkładką MM.

Do tego dochodzi bogata paleta analogowych i cyfrowych wejść/
wyjść audio i wideo.
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PRZEDWZMACNIACZE AUDIO/VIDEO

Channel Formats - Stereo, 5.1, 7.1, Two Mono Subwoofers

Digital Inputs - 3-optical, 2-coax   Digital Output - 1-optical

HDMI Inputs - 6 - with 3D video pass-through, ARC, CEC, Deep Color, x.v.Color, Auto Lip Sync, Advanced HD audio

HDMI Outputs - One - Zone A, with or without ARC, 3D Video Pass-Through, CEC, Deep Color, x.v.Color, Auto Lip-sync

Component - In and Out 4 in and 2 out   Composite/S In and Out - 5 in and 3 out

DSP Room Correction - Audyssey MultEQ XT, Dynamic EQ / Dynamic Volume. DSX

Advanced Connections - Ethernet Web interface, Update, IP-based control + Web Data Streaming

Network Features - DLNA 1.5 Certified, Pandora, Internet Radio, Flickr

Special Features - Rear Panel USB-Apple Doc, HDMI in standby, Apple AirPlay

Tone Controls - Nine Band Equalizer, Bass and Treble

OSD Overlay on HDMI output - Yes   Video Scaling - Yes, up to 1080P HDMI

Dolby Processing - True HD/Digital Plus&EX/Pro Logic IIz, IIx   DTS Processing - HD Master & High Res. Audio/ES/96/24, Discrete & 
Matrix6.1/Neo:6/Express/Neural

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 44.45 x 19.37 x 49.53 cm

Waga: 13.6kg

–  MX121  –
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Standardowe wzmacniacze nie posiadają wystarczającej mocy, 
która umożliwiłaby im realistyczne odtworzenie koncertu na żywo.

Najczęściej braknie im energii podczas reprodukcji dynamicznych 
zmian barwy dzwięku. MC2KW nie jest standardowym wzmacnia-
czem. Posiada to wszystko co pozwala na odtworzenie dynamiki  
całej orkiestry, bez ograniczeń i nadmiernego wysiłku - 8000 W 
mocy szczytowej.

Na unikatowy projekt MC2KW składają się trzy oddzielne segmenty 
jednego urządzenia, dzięki czemu stało się możliwym oddzielenie 
układów zasilania od końcówek mocy. Każdy z monobloków po-

siada połowę symetrycznego układu prowadzenia sygnału i swoje 
własne układy zasilania. Skutkuje to stworzeniem konfiguracji 
podwójnie symetrycznego urządzenia. Segment wyjściowy zawiera 
w sobie gniazda wejściowe i wyjściowe sygnału, wskaźniki mocy 
wyjściowej, autoformery oraz spełnia rolę jednostki sterującej.

Sygnał, który dociera do niego z końcówek mocy przechodzi przez 
transformatory. Dostarczają one mu mocy rzędu 1000 W na kanał, 
dzięki czemu niwelowane są wszelkie szumy i zniekształcenia.

,,Dosyć mocy aby szczegółowo odtworzyć każdy koncert bez znie-
kształceń.”
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WZMACNIACZE MOCY

2000 W mocy ciągłej przy 8, 4 lub 2 Ohm.

Symetryczne i niesymetryczne gniazda wejściowe

Autoformery – najsłynniejsze transformatory McIntosha

Układy elektryczne o wysokiej sprawności i niskiej temperaturze pracy

Terminale głośnikowe umożliwiają Bi-Amping i Tri-Amping

Bezpieczne wysterowanie kolumn o impedancji poniżej 2 Ohm

Liczne systemy ochronne i zabezpieczające wzmacniacz i kolumny

System oświetlenia panelu oparty na światłowodach 

Podświetlane wskaźniki mocy wyjściowej

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 31 x 45 x 62 cm.

Waga: 1x 55 kg, 2x 72 kg

–  MC2KW  –
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MC1.2KW dołącza do legendarnych wzmacniaczy monofonicznych 
McIntosha. Znakiem rozpoznawczym urządzenia jest nie tylko efek-
towny szklany panel przedni, ale przede wszystkim potężna moc 1200 
Watów, która gwarantuje emisję sygnału o natężeniu do 200 amperów. 
Ogromna nadwyżka mocy umożliwia wysterowanie dowolnych zesta-
wów głośnikowych, niezależnie od ich impedancji czy skuteczności. 

Osią nadzwyczajnej konstrukcji MC1.2KW jest układ Quad Differential 
zawierający dwa niezależne całkowicie symetryczne wzmacniacze. 
Połączono je stosując opatentowaną technologię McIntosh Output 
Autoformer. Dzięki temu jest możliwe uzyskanie w pełni zbalansowa-
nego sygnału dźwiękowego na całym torze, niemal zupełnie wolnego 
od zniekształceń i szumów. 

W pełni automatyczny obwód Sentry Monitor zabezpiecza urządze-
nie przed ryzykiem zwarcia. MC1.2KW wyposażono również w układ 

PowerGuard®, będący opatentowanym wynalazkiem firmy McIntosh. 
Używając specjalne komponenty foto-optyczne PowerGuard® nie-
ustannie monitoruje moc wyjściową wzmacniacza zabezpieczając 
kolumny przed przesterowaniem.

Ogromny, umieszczony w szklanym panelu przednim o grubości pół 
cala, ręcznie wytwarzany watomierz pozwala bezproblemowo moni-
torować pracę urządzenia, zaś zastosowanie światłowodów do pod-
świetlenia miernika mocy, ułatwiając odczytanie aktualnych wska-
zań, zapewnia długotrwałe funkcjonowanie diod LED.

Dwa zbalansowane gniazda sygnałowe umożliwiają podłącze-
nie wzmacniacza do 3-segmentowego przedwzmacniacza C1000. 
MC1.2KW dostarcza pełne 1200 Watów mocy ciągłej przy 2, 4 lub 8 Ω.
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WZMACNIACZE MOCY

W pełni zbalansowana konstrukcja typu Quad Differential

Moc wyjściowa 1200 W przy 8/4/2 Ohm, natężenie 200 amperów

Zapas energii 600 dżuli

Zabezpieczenie głośników przed uszkodzeniem

Układ miękkiego startu

Dwa symetryczne gniazda wejściowe

Autoformery:  najsłynniejsze transformatory McIntosha

Power Assurance System:  zespół opatentowanych technologii ochronnych 

Układ Power Guard®: chroni przed przesterowaniem kolumn

Sentry Monitor: zabezpiecza przed zwarciem

Możliwość sterowania pilotem

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 32x45x56 cm. 

Waga: 67 kg

–  MC1.2KW  –
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Nowa, monofoniczna lampowa końcówka mocy MC2301 łączy w sobie 
zalety firmowych rozwiązań: Unity Coupled i Quad Differential.

Quad Differential to jeden z najnowszych wynalazków firmy  
McIntosh. Składa się on z dwóch pełnych układów wzmocnienia 
dźwięku. Każdy z nich posiada dwa niezależne wzmacniacze, będą-
ce swoim lustrzanym odbiciem. Ich układy wyjściowe są połączone 
dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii McIntosh Output 
Autoformer. Dzięki temu jest możliwe uzyskanie w pełni zbalanso-
wanego sygnału dźwiękowego na całej długości jego ścieżki, niemal 
wolnego od zniekształceń i szumów.

Unity Coupled to jedna z najlepszych technologii lampowych, jaka 
kiedykolwiek powstała.

Umożliwiła ona dokonanie przełomu w zwiększeniu mocy urządzeń  
lampowych przy jednoczesnym ograniczeniu ich zniekształceń.  
Połączenie obu przełomowych technologii owocuje osiągnięciem naj-
niższego poziomu zniekształceń i szumów, wśród dostępnych wzmac-
niaczy lampowych.

MC2301 może dostarczyć 300 Watów mocy ciągłej przy 2,4 lub 8 Ohm. 
Dzięki temu jest w stanie wysterować nawet najbardziej wymagające 
zestawy głośnikowe.

Niezależnie od rodzaju odtwarzanej muzyki, czy są to ogromne chóry 
kościelne czy pełen energii rock, MC2301 zapewnia najbardziej reali-
styczny spektakl dźwiękowy jaki kiedykolwiek był kreowany przez 
urządzenia lampowe firmy McIntosh.
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WZMACNIACZE MOCY

W pełni zbalansowana konstrukcja typu Quad Differential

Technologia Unity Coupled oferująca 300 Watów czystej, lampowej mocy

8 najwyższej klasy lamp KT88

300 Watów przy 8/4/2 Ohm

Dwa symetryczne gniazda wejściowe

Autoformery: najsłynniejsze transformatory McIntosha

Power Assurance System: zespół opatentowanych technologii ochronnych 

Układ Power Guard®: chroni przed przesterowaniem kolumn

Sentry Monitor: zabezpiecza przed zwarciem

Układ miękkiego startu

Podświetlany watomierz

Możliwość sterowania pilotem przedwzmacniacza

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 32 x 45 x 59 cm. 

Waga: 52,6 kg

–  MC2301  –
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McIntosh MC601 zastępuje monobloki MC501 i dołącza do rodziny no-
wych urządzeń złożonej z MC302 i MC452.

MC601 mają najnowsza szatę wzorniczą, nawiązującą do klasycznych 
monobloków MC1.2K. Dysponują unowocześnionym podświetleniem 
szklanego panelu przedniego oraz nowym 8 calowym watomierzem 
z charakterystycznym dla McIntosha podświetleniem LED w kolorze 
błękitnym. MC601 wyposażony jest w rączki wykonane z anodyzowa-
nego aluminium, które pasują wizualnie do nowego wyglądu McIn-
tosha zapoczątkowanego przez wzmacniacz MC452.

MC601 posiada tranzystory wyjściowe Thermaltrak, które pozwala-
ją na natychmiastową regulację prądu podkładu, co skutkuje niższą 
temperaturą i bardziej efektywną pracą urządzenia. Kolejnym rozwią-
zaniem konstrukcyjnym jest zastosowanie udoskonalonego układu 
Quad-Differential Circuitry posiadającego dwa oddzielne i kompletne 
wzmacniacze, które połączone ze sobą umożliwiają likwidację szu-
mów i zniekształceń. Dopełnieniem wymienionych rozwiązań są nowo 
zaprojektowane ,,autoformery” McIntosha, produkowane przez firmo-
wy zakład w Binghamton. Opatentowane i wytwarzane ręcznie przez 
McIntosha ,,autoformery”, są transformatorami umożliwiającymi 
podłączenie wszelkiego rodzaju głośników, niezależnie od posiadanej 
przez nie impedancji. Wszelkiego rodzaju zmiany poziomu impedancji 
prowadzą do nadmiernego wzrostu zniekształceń i szybszego zużycia 
się układów wewnętrznych wzmacniacza.

MC601 posiada zaawansowane układy McIntosha, w tym: McIntosh 
Power Guard® i McIntosh Sentry Monitor. Działanie Power Guard® po-
lega na nieustannym monitorowaniu mocy wyjściowej wzmacniacza 
i zabezpieczeniu przed przesterowaniem, dzięki użyciu specjalnych 
foto-optycznych obwodów. Jest to ochrona działająca z prędkością 
światła. W pełni automatyczny obwód Sentry Monitor zabezpiecza 
urządzenie przed ryzykiem zwarcia. Monobloki dysponują możli-
wością wysterowania kolumn głośnikowych o 2, 4 i 8 Ω impedancji. 
MC601 dostarcza 600 W mocy wyjściowej, przy maksymalnie niskich 
zniekształceniach harmonicznych wynoszących zaledwie 0,005%.

,,Aby stworzyć MC601, inżynierowie i projektanci firmy McIntosh 
analizowali każdy aspekt technologii, która uczyniła z nas najbar-
dziej pożądanego wytwórcę urządzeń audio, w ostatnich 60 latach,  
z powodu świetnego wyglądu jak i legendarnego dźwięku. 
Wynikiem ich pracy jest wyjątkowo elegancki wzmacniacz, o mi-
strzowskim kunszcie wykonania i stylu, który zapewnia klasyczną 
dla McIntosha jakość prezentacji dźwięku. Dzięki całej swojej mocy 
i uznaniu jakie zdobędzie, wzmacniacz ten może już dziś zająć po-
czesne miejsce w panteonie produktów McIntosh. Jednocześnie 
zapewnia on najbardziej wymagającym klientom pełny zakres 
funkcji użytkowych i doskonałą funkcjonalność, oferując na wiele 
najbliższych lat to co najlepsze w dziedzinie reprodukcji muzyki.” 

Charlie Randall - prezes McIntosh
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WZMACNIACZE MOCY

Number of Channels: 1   Power Output: 600W @ 2, 4 or 8 ohms

THD: 0.005

S/N below rated output: 124dB   Dynamic Headroom: 2.1dB

Damping Factor:  >40 Wideband

Circuit Configuration: Quad Balanced   Circuit Design: Transistor

Balanced Input and output

Frequency Response: (+0,-0.25dB): 0Hz to 20kHz, (-3dB): 10Hz to 100kHz

Front Panel: Glass With handles   Chassis Style: open stainless steel

Remote Power Control 

Dimensions: 24 x 44.5 x 36.8 cm

Shipping Weight: 57.3kg

–  MC601  –
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Monofoniczna końcówka mocy MC301 zapewnia pełne 300 watów 
mocy na jedną kolumnę przy impedancji 2, 4 lub 8 omów. Na jej wypo-
sażeniu znajdują się symetryczne i niesymetryczne gniazda wejściowe 
umożliwiające podłączenie przedwzmacniacza. Wbudowane gniazda 
wyjściowe XLR i RCA pozwalają na podłączenie MC301 w konfiguracji 
bi-amping, w której do sterowania poszczególnych głośników w zesta-
wie głośnikowym stosowane są dwa osobne wzmacniacze. Posiadanie 
w swoim systemie monobloków jest optymalnym rozwiązaniem dla 
osób poszukujących najlepszego dźwięku, gdyż dzięki temu każda z 
kolumn głośnikowych jest wysterowana przez swoją własną końców-
kę mocy, gwarantując uzyskanie maksymalnej separacji kanałów i 
najlepszego brzmienia muzyki.

MC301 to pierwsze monofoniczne końcówki mocy McIntosh, które 
oferują firmowe rozwiązania technologiczne w  smukłej obudowie. 
Wysokość wzmacniacza wynosi zaledwie 16 cm co pozwala na posta-
wienie go w miejscach w których nie mieszczą się wyższe urządzenia.

W MC301 zastosowano słynne firmowe transformatory ,,autoformery”. 
Opatentowane i wytwarzane ręcznie przez McIntosha ,,autoformery”, 

są transformatorami umożliwiającymi podłączenie wszelkiego rodza-
ju głośników, niezależnie od posiadanej przez nie impedancji. Warto 
wiedzieć, iż jakiekolwiek zmiany poziomu impedancji prowadzą do 
nadmiernego wzrostu zniekształceń i szybszego zużycia się układów 
wewnętrznych wzmacniacza. Kolejnym rozwiązaniem konstrukcyj-
nym zastosowanym w MC301 jest udoskonalony firmowy układ Qu-
ad-Balanced zapewniający uzyskanie najwyższego poziomu mocy 
przy jak najmniejszej ilości zniekształceń. Innym firmowym układem 
użytym w MC301  jest Power Guard, który nieustannie monitoruje 
moc wyjściową wzmacniacza i zabezpiecza przed wystąpieniem de-
strukcyjnego efektu przesterowania kolumn, dzięki zastosowaniu 
specjalnych foto-optycznych obwodów. Jest to ochrona działająca z 
prędkością światła. Kable głośnikowe można bezpiecznie podłączyć 
do monobloków za pomocą opatentowanych terminali głośnikowych. 
Każdy z MC301 posiada charakterystyczny dla McIntosha, błękitnie 
podświetlany wychyłowy wskaźnik mocy wyjściowej umieszczony za 
szklanym panelem przednim.
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WZMACNIACZE MOCY

• 300 Watów przy 8/4/2 omach

• Autoformery – najsłynniejsze transformatory McIntosha

• Power Assurance System – zespół opatentowanych technologii ochronnych

• Układ Power Guard® - chroni przed przesterowaniem kolumn

• Sentry Monitor® - zabezpiecza przed zwarciem

• Zabezpieczenie głośników przed uszkodzeniem

• Układ miękkiego startu

• Dwa gniazda wejściowe (XLR i RCA)

• Dwa gniazda wyjściowe (XLR i RCA)

• Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 15,24 x 44,45 x43,2  cm

•  Waga: 30,4 kg

–  MC301  –
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Wzmacniacz MC452 jest w pełni zbalansowanym urządzeniem, od 
gniazd wejściowych po terminale głośnikowe. Składa się on z dwóch 
pełnych układów wzmocnienia dĽwięku. Każdy z nich posiada dwa 
niezależne wzmacniacze, będ?ce swoim lustrzanym odbiciem. Ich 
układy wyjściowe s? poł?czone dzięki zastosowaniu opatentowanej 
technologii Mcintosh Output Autoformer. Dzięki temu jest możliwe 
uzyskanie w pełni zbalansowanego sygnału dĽwiękowego na całej 
długości jego ścieżki, niemal wolnego od zniekształceń i szumów. 

Autoformery, są transformatorami które umożliwiają bezpieczne 
wysterowanie kolumn o impedancji 8, 4 i 2 Ω. Zapewniają one pracę 
końcówki mocy w optymalnych warunkach i z maksymalną efektyw-
nością, przekazując zawsze pełny zakres mocy, a jednocześnie gwa-
rantują reprodukcję dźwięku o niskich szumach i zniekształceniach.

Tranzystory ThermalTrak™ pracują na wyjściu sygnału. Thermal-
Trak™ to najnowsza technologia On Semiconductor®, która w sposób 
błyskawiczny i dokładny monitoruje temperaturę pracy tranzystorów, 
a także w razie potrzeby reguluje Bias w celu uzyskania niskich znie-
kształceń i ograniczenia przegrzewania się układów. Dzięki temu tem-
peratura pracy wzmacniacza jest stabilna nawet przy najwyższych 
poziomach głośności. 

MC452 jest w stanie zapewnić 75 amperów maksymalnego natęże-
nia prądu w celu wysterowania kolumn o najbardziej nietypowych  
impedancjach. Niektóre 8 Ω zestawy głośnikowe, schodzą niekiedy  
do poziomu 1 lub 2 Ω. Wzmacniacz może dostarczyć momentami  
nawet 1800W mocy, aby wysterować oporne głośniki. 

MC452 ma duże kondensatory filtrujące, które magazynują energię 
potrzebną do odtwarzania dźwięków o szerokim zakresie dynamiki. 

Opatentowane, pozłacane zaciski głośnikowe umożliwiają podłą-
czenie kabli o dużym przekroju. Akceptują też wtyczki bananowe  
i widełki. Dwa niesymetryczne gniazda RCA i zbalansowane XLR  
na kanał, mogą przyjąć sygnał z obu wyjść przedwzmacniacza 

C1000 – lampowego i tranzystorowego. Gniazda wejściowe i wyjściowe 
mogą służyć do dalszej rozbudowy systemu poprzez dodanie kolejne-
go wzmacniacza w konfiguracji Bi-Amping. 

MC452 posiada podświetlane wskaźniki mocy wyjściowej, które poka-
zują aktualny pomiar mocy dostarczanej do kolumn. Power Guard® 
zabezpiecza system hi-fi przed przesterowaniem. Działa on z szybko-
ścią światła monitorując ścieżkę sygnału i utrzymując zniekształcenia 
poniżej poziomu 2%, a także zapewnia bezpieczny sygnał na wyjściach 
wzmacniacza. 

Sensory termiczne wyciszają sygnał wejściowy jeśli pojawi się niepo-
żądany ładunek elektryczny lub niewłaściwa wentylacja spowoduje 
przegrzanie się wzmacniacza. 

MC452 zapewnia komunikację systemową z sygnałami przesyłanymi 
z przedwzmacniacza lub innego urządzenia sterującego firmy McIn-
tosh. Sygnał 5-15V przesyłany z innego urządzenia McIntosh włącza 
końcówkę mocy. 

Główna część obudowy wykonana jest z polerowanej stali nierdzew-
nej. Wysoka wilgotność powietrza lub obecność cz?stek słonej wody w 
atmosferze nie spowoduj? powstania rdzy na urz?dzeniu.

„McIntosh MC452 to jedna z najlepszych okazji wśród wzmacniaczy 
klasy High-End. Nie znam żadnego innego wzmacniacza który byłby 
tańszy lub droższy nawet o kilka tysięcy dolarów, a który mógłby się 
zblizyć do MC452 w dziedzinie jakości dźwięku. McIntosh jest wyjątko-
wo cicho pracującym urządzeniem, niesamowicie potężnym w zakresie 
oferowanej mocy, wspaniale się prezentuje, jest solidny niczym czołg,  
a jego brzmienie przypomina jedwab. Jeśli kupicie jeden z tych wzmac-
niaczy to możecie być pewni, iż nabywacie urządzenie, które będzie 
wam służyło przez długi okres czasu. MC452 jest produktem firmy, która 
konstruuje wzmacniacze dłużej niż wielu z nas żyje. Cóż więc może nas 
powstrzymać od podjęcia decyzji o dokonaniu transakcji?”

Jeff Fritz - www.ultraaudio.com
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WZMACNIACZE MOCY

Moc wyjściowa: 450 W na kanał

Pasmo przenoszenia: 20hz - 20khz 

Zniekształcenia THD: + N 0.005% 

Czułość wejściowa: 4.2V zbalansowane, 2.1V niezbalansowane 

Sygnał/Szum: 95db zbalansowane 93db niezbalansowane 

Współczynnik tłumienia: > 40    Impedancja wejściowa: 22 kΩω 

–  MC452  –
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MC303 jest pierwszą wielokanałową końcówką mocy McIntosh, 
która została wyposażona w ekskluzywne firmowe transformatory 
typu Autoformer umożliwiające podłączenie wszelkiego rodzaju gło-
śników, niezależnie od posiadanej przez nie impedancji. Zapewniają 
one pracę końcówki mocy w optymalnych warunkach i z maksymal-
ną efektywnością, przekazując zawsze pełny zakres mocy. Autofor-
mery montowane są tylko w najlepszych wzmacniaczach McIntosha. 
Umożliwiają one bezpieczne wysterowanie kolumn o impedancji 8, 4 i 
2 Ohm, bez spowodowania zagrożenia ograniczenia żywotności ukła-
dów końcówki mocy, a jednocześnie zapewniają reprodukcję dźwięku 
pozbawioną niemal szumów i zniekształceń.

W MC303 zastosowano najsłynniejsze technologie McIntosha: Power 
Guard®, Sentry Monitor, czujniki temperatury, układy ochrony gło-
śników, niskoszumowe przełacziki elektromagnetyczne, a także kilka  
innych, które przydadzą się podczas rozbudowy systemu audio. 

Jednym z najważniejszych z wymienionych powyżej układów jest 
Power Guard®, zabezpieczający system Hi-Fi przed przesterowa-
niem. Działa on z szybkości? światła monitoruj?c ścieżkę sygnału  
i utrzymując zniekształcenia poniżej poziomu 2%, a także zapewnia  
bezpieczny sygnał na wyjściach wzmacniacza. W pełni automa-
tyczny układ Sentry Monitor, zabezpiecza natomiast urządzenie 
przed możliwością wystąpienia zwarcia. 

W MC303 zastosowano najnowsze tranzystory pracujące na wyjściu 
sygnału. ThermalTrak™ w sposób błyskawiczny i dokładny monitoruje  
temperaturę pracy tranzystorów i w razie potrzeby reguluje Bias  
w celu uzyskania niskich zniekształceń i ograniczenia przegrzewania 
się układów. Dzięki temu temperatura pracy wzmacniacza jest stabilna 
nawet przy najwyższych poziomach głośności. 

Trzy watomierze umieszczono za szklanym panelem przednim o gru-
bości pół cala. Pozwalają one bezproblemowo monitorować pracę 
urządzenia. Zastosowanie światłowodów do podświetlenia mierników 
mocy, ułatwia odczytanie aktualnych wskazań i gwarantuje długo-
trwałe funkcjonowanie diod LED.

Układ miękkiego startu zapobiega stukom lub trzaskom, generowa-
nym w innych urządzeniach, które mogą prowadzić do pojawienia się 
szumów lub uszkodzenia kolumn. 

Oprócz oczywistych korzyści wynikających z zastosowania opisywa-
nej końcówki mocy w instalacjach kina domowego, należy pamiętać iż 
jest to świetne urządzenie stereofoniczne, dzięki możliwości wykorzy-
stania go w tri-ampingu. Posiadacze kolumn McIntosh XRT1K i innych 
tego rodzaju zestawów głośnikowych powinni szczególnie zaintereso-
wać się MC303.
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WZMACNIACZE MOCY

Maksymalna szczytowa moc: 1200 Watów   Trzy kanały po 300 Watów przy 8/4/2 Ohma

Emisja sygnału o natężeniu 60 Amperów 

Autoformery: najsłynniejsze transformatory McIntosha

Power Assurance System: zespół opatentowanych technologii ochronnych

Układ Power Guard®: chroni przed przesterowaniem kolumn   Czujniki temperatury

Układ Sentry Monitor: zabezpiecza przed zwarciem 

Zabezpieczenie głośników przed uszkodzeniem

Symetryczne gniazda XLR

Masywne pozłacane terminale głośnikowe

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 32,3 x 45 x 56 cm.

Waga: 70,3 kg

–  MC303  –
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Wyjątkowe doświadczenie firmy McIntosh w zakresie projektowania 
i wytwarzania transformatorów stało się już legendą w przemyśle au-
dio. Autoformery, są transformatorami które umożliwiają bezpieczne 
wysterowanie kolumn o impedancji 8, 4 i 2 Ω. Chronią kolumny gło-
śnikowe przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia awarii tranzy-
storów, a jednocześnie gwarantują przepływ mocy o niskim poziomie 
zniekształceń. Dzięki temu sygnał dźwiękowy osiąga częstotliwości 
wykraczające poza możliwości ludzkiego słuchu, a maksymalne  
natężenie prądu sięga wartości 60 amperów. 

Tranzystory ThermalTrak™ pracują na wyjściu sygnału. Thermal-
Trak™ to najnowsza technologia On Semiconductor®, która w sposób 
błyskawiczny i dokładny monitoruje temperaturę pracy tranzystorów, 
a także w razie potrzeby reguluje Bias w celu uzyskania niskich znie-
kształceń i ograniczenia przegrzewania się układów. Dzięki temu tem-
peratura pracy wzmacniacza jest stabilna nawet przy najwyższych 
poziomach głośności. 

MC302 jest w stanie zapewnić 75 amperów maksymalnego natęże-
nia prądu w celu wysterowania kolumn o najbardziej nietypowych  
impedancjach. Niektóre 8 Ω zestawy głośnikowe, schodzą niekiedy  
do poziomu 1 lub 2 Ω. Wzmacniacz może dostarczyć momentami  
nawet 1200W mocy, aby wysterować oporne głośniki.  

Ponad 140 Dżuli pojemności - MC302 ma duże kondensatory filtrują-
ce, które magazynują energię potrzebną do odtwarzania dźwięków 
o szerokim zakresie dynamiki. 

Opatentowane, pozłacane zaciski głośnikowe umożliwiają podłą-
czenie kabli o dużym przekroju. Akceptują też wtyczki bananowe  
i widełki. Dwa niesymetryczne gniazda RCA i zbalansowane XLR  

na kanał, mogą przyjąć sygnał z obu wyjść przedwzmacniacza 
C1000 – lampowego i tranzystorowego. Gniazda wejściowe i wyjściowe 
mogą służyć do dalszej rozbudowy systemu poprzez dodanie kolejne-
go wzmacniacza w konfiguracji Bi-Amping.  

MC302 posiada podświetlane wskaźniki mocy wyjściowej, które poka-
zują aktualny pomiar mocy dostarczanej do kolumn. Power Guard® 
zabezpiecza system hi-fi przed przesterowaniem. Działa on z szybko-
ścią światła monitorując ścieżkę sygnału i utrzymując zniekształcenia 
poniżej poziomu 2%, a także zapewnia bezpieczny sygnał na wyjściach 
wzmacniacza. 

Sensory termiczne wyciszają sygnał wejściowy jeśli pojawi się niepo-
żądany ładunek elektryczny lub niewłaściwa wentylacja spowoduje 
przegrzanie się wzmacniacza. 

Funkcja Watts Hold - Wskazówka mocy wyjściowej zatrzymuje się 
przy najwyższym pomiarze mocy. Wskazanie jest zapamiętywane aż 
do czasu wystąpienia wyższej wartości. 

MC302 zapewnia komunikację systemową z sygnałami przesyłanymi  
z przedwzmacniacza lub innego urządzenia sterującego firmy  
McIntosh. Sygnał 5-15V przesyłany z innego urządzenia McIntosh  
włącza końcówkę mocy. Niebieskawe podświetlenie wskaźników 
mocy wyjściowej może być zdalnie wyłączone, jeśli MC452 jest podłą-
czony do przedwzmacniacza wyposażonego w taką funkcję. 

Główna część obudowy wykonana jest z polerowanej stali nierdzew-
nej. Wysoka wilgotność powietrza lub obecność cząstek słonej wody w 
atmosferze nie spowodują powstania rdzy na urządzeniu.
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WZMACNIACZE MOCY

Moc wyjściowa: 300 W na kanał

Pasmo przenoszenia: 20hz - 20khz 

Zniekształcenia THD: + N 0.005% 

Czułość wejściowa: 3.4V zbalansowane, 1.7V niezbalansowane 

Sygnał/Szum: 95dB zbalansowane, 93dB niezbalansowane 

Współczynnik tłumienia: > 40    Impedancja wejściowa: 22 kΩω 

–  MC302  –
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Stereofoniczna końcówka mocy MC152 zapewnia pełne 150 Watów 
dla każdej z dwóch kolumn głośnikowych o impedancji 2, 4 lub 8 Ω.  
Na jej wyposażeniu znajdują się symetryczne i niesymetryczne gniaz-
da wejściowe  umożliwiające podłączenie przedwzmacniacza. MC152 
to najmniejsza stereofoniczna końcówka mocy firmy McIntosh.  
Do tej pory najmniejszym stereofonicznym wzmacniaczem był model 
MC302 oferujący dwukrotnie wyższą moc. MC152 jest przeznaczony  
do systemów, które nie potrzebują kolosalnej ilości watów, gwarantu-
jąc jednocześnie jedyne w swoim rodzaju doznania dźwiękowe cha-
rakterystyczne tylko dla konstrukcji firmy McIntosh.

Wysokość wzmacniacza wynosi zaledwie 16 cm co pozwala na posta-
wienie go w miejscach w których nie mieszczą się wyższe urządzenia.

Pomimo bardziej kompaktowych wymiarów MC152 jest dosłownie 
wypełniony po brzegi firmowymi technologiami McIntosha. Zasto-

sowano w nim opatentowane i wytwarzane ręcznie przez McIntosha  
,,autoformery”, które są transformatorami umożliwiającymi podłącze-
nie wszelkiego rodzaju głośników, niezależnie od posiadanej przez nie 
impedancji. Warto wiedzieć, iż jakiekolwiek zmiany poziomu impe-
dancji prowadzą do nadmiernego wzrostu zniekształceń i szybszego 
zużycia się układów wewnętrznych wzmacniacza. Firmowym ukła-
dem stojącym na straży jak najlepszego funkcjonowania MC152 jest 
Power Guard, który nieustannie monitoruje moc wyjściową wzmac-
niacza i chroni przed wystąpieniem destrukcyjnego efektu przeste-
rowania kolumn, dzięki zastosowaniu specjalnych foto-optycznych 
obwodów. Jest to ochrona działająca z prędkością światła. Kable  
głośnikowe można bezpiecznie podłączyć do końcówki mocy za po-
mocą opatentowanych terminali głośnikowych. MC152 posiada cha-
rakterystyczne dla McIntosha, błękitnie podświetlane wychyłowe 
wskaźniki mocy wyjściowej umieszczone za szklanym panelem przed-
nim.
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WZMACNIACZE MOCY

• 150 Watów przy 8/4/2 omach

• Autoformery – najsłynniejsze transformatory McIntosha

• Power Assurance System – zespół opatentowanych technologii ochronnych

• Układ Power Guard® - chroni przed przesterowaniem kolumn

• Sentry Monitor® - zabezpiecza przed zwarciem

• Zabezpieczenie głośników przed uszkodzeniem

• Układ miękkiego startu

• Dwa gniazda wejściowe /XLR i RCA/

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 15,24 x 44,45 x 43,2  cm
Waga: 34 kg 

–  MC152  –
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MC275 – szósta generacja legendarnej końcówki mocy McIntosh. 

Nowa wersja wzmacniacza posiada wszystkie cechy, które potrzebne 
są współczesnym audiofilom, a jednocześnie zachowuje wyjątkowe 
cechy, które uczyniły z MC275 najbardziej poważaną lampową  
końcówką mocy.

Szósta generacja MC275 ma wiele subtelnych ulepszeń w porówna-
niu do poprzednich wersji, które w dużym stopniu poprawiają jej 
jakość, a w połączeniu ze specjalną konstrukcją transformatorów 
wyjściowych o ultra-szerokim paśmie przenoszenia, zapewniają 
lepszą kontrolę niskich tonów i mniejsze szumy. Rezultatem końco-
wym powyższych zmian jest prawdziwa muzyka.

Firmowe, pozłacane zaciski terminali głośnikowych w MC275 gwaran-
tują najlepszą jakość podłączenia dla wszystkich kabli głośnikowych, 
a wysokiej jakości gniazda RCA i XLR polepszają transmisję sygnału 
dźwiękowego z przedwzmacniacza.

Siedem niewielkich lamp elektronowych podświetlanych jest diodami 
LED w celu ukazania stanu pracy wzmacniacza. Podczas rozgrzewa-
nia się świecą przez kilka sekund na bursztynowo, a następnie zmie-
niają kolor na zielony, co oznacza pełną gotowość pracy. 

W wyjątkowej sytuacji awarii lampowego stopnia wyjściowego, 
zapalają się czerwone diody LED. Istnieje możliwość sterowania 
podświetleniem LED za pomocą podłączonego przedwzmacniacza 
firmy McIntosh.

MC275 został zaprojektowany także do pracy w charakterze 
wzmacniacza monofonicznego o mocy 150 Watów. Pozłacane  
zworki umożliwiające pracę w powyższym trybie znajdują się na 
jego wyposażeniu.

MC275 to w pełni lampowa końcówka mocy, której konstrukcja 
gwarantuje najwyższą jakość odsłuchu.

We wzmacniaczu zastosowano nowy układ High Speed Sentry  
Monitor, odpowiedzialny za automatyczne wyłączenie się urządze-
nia w momencie gdy jedna z lamp ulegnie zużyciu. Wówczas mała 
dioda znajdująca się najbliżej uszkodzonego zestawu lamp wyjścio-
wych zacznie świecić się na czerwono, wskazując lampy wymaga-
jące wymiany. Kiedy zamontuje się nową lampę, wtedy wzmacniacz 
wróci do swojej normalnej pracy. Jeśli dojdzie do zwarcia prze-
wodów, wtedy Sentry Monitor chroniąc urządzenie przed uszko-
dzeniem wyłączy wzmacniacz, a odpowiednia dioda LED zacznie  
błyskać, informując o zaistniałym zdarzeniu.
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WZMACNIACZE MOCY

Nowe, opatentowane terminale głośnikowe

Gniazdo symetryczne sygnału wejściowego

Przełącznik stereo/mono

Moc wyjściowa: Stereo: 2x75 W/8, 4 i 2 Ω (20-20 000 Hz)
Mono: 1x150 W/8, 4 i 2 Ω (20-20 000 Hz)

Terminale głośnikowe umożliwiające podłączenie kolumn 4, 8 i 16 Ω

Pasmo przenoszenia: (+0, -0,5 dB) 20 Hz-20 000 Hz

Zniekształcenia THD: 0,5%

Obudowa wykonana z polerowanej stali nierdzewnej

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 22 x 56 x 31 cm.

Waga: 31 kg

–  MC275  –
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„Potężna moc potrzebna w kinie domowym połączona z typową  
dla McIntosha muzykalności?”

Przy tak ogromnej mocy, jaka jest dostępna w MC207, mało kto ocze-
kiwałby super niskich szumów, prawie niemierzalnych zniekształ-
ceń (0,005%) i niskiej temperatury pracy. Przy konstruowaniu tego 
urz?dzenia zastosowano doświadczenia zdobyte w ci?gu 55 lat ist-
nienia firmy McIntosh. 

DPM™ (Dynamiczny System Zarządzania Mocą) to innowacyjna 
technologia McIntosha, zapewniająca satysfakcję z emitowanej  
potęgi dźwięku. W przeciwieństwie do wielu produktów konku-
rencji, MC207 nie ma problemu z dostarczaniem pełnej mocy 200 
Watów do każdego z siedmiu kanałów, tak przy 4 jak i przy 8 Ohm. 

Wskaźniki mocy wyjściowej dopasowują się do impedancji kolumn! 

Obudowa wzmacniacza została wykończona w polerowanej stali  
nierdzewnej i skonstruowana tak aby odprowadzać nadmierne  
ilości ciepła. Wrażliwe na temperaturę układy zostały umieszczone 
w ekranowanych sekcjach. 

MC207 zbudowano zgodnie z technologią modułową, przy użyciu 
komputerów. Dzięki temu jego wnętrze to przykład porządku i naj-
wyższej jakości produkcji.

Zastosowanie systemu wielu układów ochronnych, ma na celu  
polepszenie jakości sygnału i wydłużenie okresu bezawaryjnego 
działania tej wielokanałowej końcówki mocy.
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WZMACNIACZE MOCY

Szklany panel przedni

Liczne systemy ochronne i układ miękkiego startu

Nadmiarowe układy zasilania chroniące przed przegrzaniem

Symetryczne i niesymetryczne gniazda wejściowe

System oświetlenia panelu oparty na światłowodach

Podświetlane wskaźniki mocy wyjściowej

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 24 x 45 x 48 cm.

Waga: 38 kg

–  MC207  –
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„Potężna moc niezbędna w kinie domowym połączona z muzykal-
nością z której znany jest McIntosh.”

Dzięki 1000 Watów całkowitej mocy, MC205 jest w stanie odtworzyć 
najwyższe poziomy dynamiki dźwięku, niezbędne w najwyższej 
klasy systemach kina domowego. Co więcej, poprzez zastosowanie 
układów tworzących technologię DPM (Dynamiczne Sterowanie 
Mocą), wzmacniacz jest w stanie dostarczyć pełną moc dla różnych 
typów kolumn głośnikowych. 

W przeciwieństwie do innych konstrukcji tego rodzaju, MC205 zapew-
nia 200 Watów na kanał przy obciążeniu 4 Ω, ale i również przy 8 Ω! 
Dynamiczne sterowanie mocą automatycznie kontroluje i optyma-
lizuje wielkość dostarczanego natężenia oraz jest w stanie podnieść 
lub zmniejszyć jego wielkość do poziomu wymaganego przez dane 
kolumny. 

MC205 jest mistrzem wszechstronności. Poza jego główną rolą jako 
5-kanałowej końcówki mocy w systemach kina domowego, może 
pełnić rolę dwustrefowego wzmacniacza. W takiej sytuacji, w jed-
nej strefie jest w stanie wysterować trzy kanały a w drugiej dwa. 

Zniekształcenia utrzymują się poniżej poziomu 0,005% na całej dłu-
gości pasma akustycznego, przy pełnej mocy urządzenia. Poziom 
szumów jest pomijalnie niski, a pięć zbalansowanych (XLR) gniazd 
sygnałowych pomaga ograniczyć zniekształcenia powstające w in-
terkonektach. Dzięki temu szkodliwe ładunki elektryczne nie degra-
dują osiąganego przez wzmacniacz niskiego poziom szumów.

Końcówki mocy McIntosh, dwukanałowe i wielokanałowe, są zna-
ne z analogowego, nie męczącego dźwięku, a MC205 potwierdza tą 
opinię. Logicznym uzupełnieniem MC205 jest procesor audio/video 
MX120 lub MX136.
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WZMACNIACZE MOCY

Pięć kanałów o mocy 200 Watt każdy

Obsługa dwóch stref

Wysokie napięcie na wyjściu

Maksymalnie niskie zniekształcenia

Autoformery: najsłynniejsze transformatory McIntosha

Oświetlenie wskaźników przy użyciu światłowodów

System bezpieczeństwa pracy urządzenia

Czujniki temperatury uniemożliwiające przegrzanie

Bezprzewodowe włączanie

Szklany panel przedni 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.):  24 x 44.5 x 53.3 cm.

Waga: 44 kg

–  MC205  –
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MC8207 to siedmiokanałowy wzmacniacz mocy, przeznaczony  
do zastosowania w najbardziej wyrafinowanych instalacjach kina 
domowego.

Nowe wskaźniki typu LED pokazują jaka moc jest dostarczana do 3 
przednich kanałów.

Urządzenie może zapewnić moc 200 W dla siedmiu kanałów audio 
w dużych pomieszczeniach lub też doprowadzić sygnał do pięciu 

kanałów kina domowego oraz dwóch kanałów w systemie stereofo-
nicznym znajdującym się w innym miejscu.

MC8207 dostarcza moc 200 Watów na kanał przy impedancji głośni-
ków wynoszącej 4 lub 8 Ω (łącznie 1400 Watów), dzięki zastosowaniu 
firmowego układu McIntosh Dynamic Power Management.

Użytkownik tego wzmacniacza zawsze będzie posiadał tyle mocy 
ile będzie potrzebował.
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WZMACNIACZE MOCY

Power Output: 200W x 7 @ 4 or 8 ohms

Number of Channels: 7 Channels total
/may be used as 2 zone amplifier with 5 channels in Zone A and 2 channels in zone B/

THD: 0.005%   S/N below rated output: - 112dB

Dynamic Headroom: 1.7dB

Wide Band Dampening Factor: 140

Circuit Configuration: Push-Pull Complimentary   Circuit Design: Transistor

Meters: New style LED

Balanced Input: Yes

Rated Power Band: 20Hz to 20kHz

Frequency Response: 3dB - 10Hz to 100kHz

Front Panel: Glass

Illumination: Fiber Optic, LED

Meter light control, manual and remote: Yes

Gold Plated Binding Posts: Yes

Dimensions (H x W x D): 44.46 x 23.97 x 53.3 cm

Weight: 44.21 kg

–  MC8207  –
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MXA60 60th Anniversary - to pierwszy zintegrowany system audio 
firmy McIntosh - stworzony w celu uczczenia 60 rocznicy istnienia 
McIntosha i zamknięty w klasyczną obudowę firmową wykonaną 
ze stali nierdzewnej, czarnego szkła i z niebieskim podświetleniem 
wskaźników. Posiadając możliwości reprodukcji dźwięku podob-
nego do muzyki na żywo, zaskakującego przy jego kompaktowym 
rozmiarze, MXA60 jest konstrukcją typową dla sprzętu hi-fi firmy 
McIntosh.

Teraz, możliwe iż po raz pierwszy w historii, audiofile nie będą mu-
sieli poświęcać wygody na rzecz jakości. Zaprojektowany i wyko-
nany przez ten sam zespół, który stworzył wart 300.000 $ Reference 
System, MXA60 pokazuje, że posiadanie kompaktowego systemu 
audio idzie w parze z typową dla McIntosha najwyższą jakością i 
niezawodnością.

Sercem MXA60 jest zbalansowany wzmacniacz mocy dysponujący 
mocą 75 W na kanał. Słynne technologie firmy McIntosh zostały 
zastosowane przy konstruowaniu sekcji wzmacniacza. Thermal-
Trak™ Output Transistors poprawia stabilność poziomu BIAS i 
poszerza linearność niskiego poziomu. Power Assurance System 
to zespół opatentowanych systemów ochronnych: Power Guard 
- chroni przed przesterowaniem, a Sentry Monitor - zabezpiecza 
przed zwarciem. Powyższe rozwiązania oraz watomierze służące 
do pomiaru mocy, zapewniają bezproblemową pracę urządzenia 
przez długi czas przy zachowaniu niskich zniekształceń dźwięku. 
Hybrydowy przedwzmacniacz, wyposażony w przełącznik źródeł, 
pokrętła barwy dźwięku i wiele innych rozwiązań użytkowych 
ułatwiających obsługę, został umieszczony w jednej obudowie ze 
wzmacniaczem mocy. Niskoszumowy układ typu solid state i za-

stosowanie lamp próżniowych w torze sygnału zapewniły MXA60 
pasmo przenoszenia częstotliwości i przejrzystość dźwięku typową 
dla wszystkich urządzeń McIntosh.

Odtwarzacz CD/SACD został wyposażony w całkowicie metalowy 
system transportu płyty, zamontowany w odlewanej podstawie, 
która jest odporna na rezonanse. Powoduje to zwiększenie dokład-
ności odczytu odtwarzanej płyty. Przetworniki cyfrowo-analogo-
we Burr Brown 24-bit 192 kHz, zapewniają szeroki zakres dynamiki 
dźwięku oraz ekstremalnie niskie zniekształcenia. MXA60 odtwa-
rza płyty SACD, hybrydowe SACD, CD, CD-R i CD-RW.

Tuner AM/FM oparty o aplikację softwarową łączy w sobie nad-
zwyczajne możliwości w odbiorze stacji radiowych z doskonałym 
dźwiękiem. Specjalny moduł RAA2 (na wyposażeniu) gwarantuje 
dramatyczną poprawę w jakości odbioru sygnału stacji pracują-
cych w zakresie fal długich, średnich i krótkich.

Specjalnie zaprojektowane dla tego systemu, kolumny dwudrożne, 
posiadają selekcjonowane elementy i wyjątkową obudowę, dzięki 
czemu prezentują dźwięk nadzwyczajnie bogaty w detale i o dużej 
mocy. Przetworniki nisko-średniotonowe wyposażone są w bardzo 
duże układy napędowe w celu uzyskania niskich zniekształceń przy 
realistycznych poziomach reprodukcji dźwięku. Tytanowa kopułka 
tweetera przenosi pasmo muzyczne aż do 45 kHz i posiada chłodze-
nie cewki, co ogranicza utratę energii w przypadku wystąpienia zja-
wiska kompresji cieplnej. Wykonane z aluminium obudowy kolumn 
zostały zaprojektowane tak aby pochłaniały rezonanse. Wykończe-
nie obudowy to luksusowy lakier fortepianowy o wysokim połysku.
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ZINTEGROWANE SYSTEMY AUDIO

Wzmacniacz o mocy 75 Watów na kanał  /przedwzmacniacz lampowy/   

Dwudrożne kolumny głośnikowe  /konstrukcja wykonana z odlewanego aluminium/

Odtwarzacz CD/SACD  /przetwornik DAC Burr Brown 24bit 192kHz/

Tuner AM/FM 

Pilot zdalnego sterowania

Zbalansowane i niezbalansowane gniazda wejściowe

Wyświetlacz dwuliniowy   Podświetlane watomierze

Gniazdo słuchawkowe

–  MXA60  –
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MXA70 to zintegrowany system muzyczny, składający się z kom-
paktowego, ale w pełni funkcjonalnego wzmacniacza stereofo-
nicznego o mocy 50W oraz z pary specjalnie zaprojektowanych 
kolumn. Zestawy głośnikowe zostały wykończone na wysoki połysk 
czarnym lakierem fortepianowym. Zostały one specjalnie zaprojek-
towane przez firmę McIntosh, aby stanowić idealne uzupełnienie 
elektroniki. Ich komponenty zostały wybrane ze szczególną staran-
nością i zamontowane w odpornej na wibracje aluminiowej obudo-
wie. Kolumny o szerokim paśmie przenoszenia dźwięków posiadają 
19mm tytanową kopułkę oraz 100mm przetwornik średnio-nisko-
tonowy. Zestawy głośnikowe wyposażono w tylny port bass ref lex  
w celu zwiększenia zakresu odtwarzania niskich tonów, umoż-
liwiając uzyskanie niższego pasma przenoszenia, które wynosi  
od 60Hz do 45kHz. Dzięki temu są one w stanie odtwarzać dźwię-
ki o nadzwyczajnej pełni brzmienia, niespotykanej w kolumnach  
tej wielkości.Obudowa kolumn może zostać podniesiona do góry  
o 10 stopni celem najlepszego dopasowania do aktualnych warun-
ków akustycznych i uzyskania dodatkowej głębi dźwięku. Istnieje 
także możliwość podłączenia do MXA70 aktywnego subwoofera.
  
MXA70 posiada ten sam, najwyższej jakości dedykowany wzmac-
niacz słuchawkowy, jaki występuje w niedawno wprowadzonym do 
sprzedaży referencyjnym wzmacniaczu słuchawkowym MHA100. 

MXA70 posiada szeroką gamę wejść cyfrowych, umożliwiając 
podłączeniu wielu nowoczesnych cyfrowych źródeł dźwięku.  
Każde z czterech wejść cyfrowych (koaksjalne, optyczne, AES/EBU 
i USB) pozwala na dekodowanie sygnału o rozdzielczości sięgającej 
32bit/192kHz. MXA70 dokonuje upsamplingu sygnałów do pozio-

mu 192khz z 32 bitową rozdzielczością, nim rozpocznie się proces  
przetwarzania dźwięku w przetworniku cyfrowo-analogowym. 
Dwa wejścia analogowe (w tym jedno zbalansowane) zostały  
zamontowane w urządzeniu celem ułatwienia integracji nowego 
urządzenia w posiadanym systemie audio-video. 

Wzmacniacz oparto o układy tranzystorowe pracujące w klasie 
A/B i zastosowano firmowe rozwiązanie o nazwie ThermalTrak™.  
ThermalTrak™ w sposób błyskawiczny i dokładny monitoruje tem-
peraturę pracy tranzystorów i w razie potrzeby reguluje Bias w celu 
uzyskania niskich zniekształceń i ograniczenia przegrzewania się 
układów. Dzięki temu temperatura pracy wzmacniacza jest stabilna 
nawet przy najwyższych poziomach głośności.

Jednym z najważniejszych układów w jaki wyposażono MXA70 jest 
Power Guard, zabezpieczający system hi-fi przed przesterowaniem. 
Działa on z szybkością światła monitorując ścieżkę sygnału i utrzymu-
jąc zniekształcenia poniżej poziomu 2%, a także zapewnia bezpieczny 
sygnał na wyjściach wzmacniacza. W pełni automatyczny układ Sen-
try Monitor, zabezpiecza urządzenie przed możliwością wystąpienia 
zwarcia. Pięciostopniowy układ podbicia basu umożliwia dopasowa-
nie dźwięku niskich tonów do preferencji konkretnego słuchacza. 

Obudowę wzmacniacza wykonano w dużej części z wypolerowanej 
stali nierdzewnej, która idealnie współgra z klasycznym szklanym  
panelem przednim, stanowiąc ozdobę każdego pomieszczenia. 

MXA70 to idealny system audio do biura, sypialni lub domku letnisko-
wego oferujący jednocześnie legendarną jakość dźwięku McIntosha.
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ZINTEGROWANE SYSTEMY AUDIO

–  MXA70  –

Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący częstotliwość próbkowania do 32 Bit/192 kHz
Cztery wejścia cyfrowe: asynchroniczne USB 2.0, AES/EBU, koaksjalne i optyczne 

Dwie pary wejść analogowych: zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA)
Gniazdo słuchawkowe: ø 6,3 mm /współpraca ze słuchawkami o impedancji od 8 do 600 Ohm/

WZMACNIACZ:
Moc: 50 Watów na kanał przy 8 Ohm.

Moc wyjściowa wzmacniacza słuchawkowego: 250 mW (ustawienie Normal), 1W (ustawienie High)
Pasmo przenoszenia: 20-20 000 Hz, stosunek sygnał/szum: 105 dB

Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.005%

KOLUMNY:
Zastosowane przetworniki elektroakustyczne (na jedną kolumnę): ¾ calowy przetwornik wysokotonowy 

oraz czterocalowy przetwornik średnio-niskotonowy.
Pasmo przenoszenia: 60-45 000 Hz
Punkt podziału zwrotnicy: 2000 Hz

Impedancja nominalna: 8 Ω

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 276 x 559 x 457 mm  Waga: 23,2 kg
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Nowy system muzyczny McAire firmy McIntosh oferuje wysoką jakość 
dzwięku i legendarny wygląd w kompaktowym rozmiarze. McAire to 
wolnostojący system hi-fi, który może zostać ustawiony w dowolnym 
miejscu, gdyż odtwarza dzwięk przesyłany do niego poprzez Wi-Fi.

Bezprzewodowa technologia AirPlay® pozwala na odtwarzanie na-
grań bezpośrednio z zasobów biblioteki muzycznej znajdującej się na 
Twoim komputerze Mac lub PC, a także z urządzeń takich jak iPad®, 
iPhone® lub iPod Touch®.

Gniazdo USB umożliwia jednoczesne ładowanie i odtwarzanie muzy-
ki, a dołączony do systemu pilot oferuje możliwość wyboru poszcze-
gólnych utworów i sterowanie głośnością. Komputery i telewizory 
mogą być w szybki sposób podłączone do McAire, jeśli tylko zaistnieje 
potrzeba osiągnięcia dźwięku wysokiej jakości.

W przeciwieństwie do dużych systemów stereofonicznych, McAire jest 
na tyle nieduży, aby pasować do każdego pomieszczenia w Twoim 
domu, dzięki czemu będziesz mógł się cieszyć muzyką gdziekolwiek 
tylko tego zapragniesz, podczas: pracy w swoim gabinecie, spotkania 
ze znajomymi, porannej toalety w sypialni.

System McAire wyposażono w trójdrożne kolumny. Zastosowano w 
nich dwie 2 cm kopułki tytanowe, dwa 5 cm przetworniki średnioto-
nowe oraz dwa 10 cm woofery. Zestawy głośnikowe posiadają z tyłu 
bass refleks.

Konstrukcja urządzenia wykonana została z użyciem tradycyjnego 
dla McIntosha szklanego panelu przedniego, polerowanego alumi-
nium i metalu.

W McAire istnieje możliwość podłączenia: iPad®, iPhone®, iPod touch® 
lub innych urządzeń przenośnych poprzez mini-USB i gniazda stereo. 
Do McAire można także podłączyć domową instalację Ethernet. McA-
ire zapewnia bezprzewodową obsługę iTunes® poprzez iPod®, iPhone®, 
a także oferuje AirPlay® poprzez komputer Mac lub PC.

McAire obsługuje się dzięki pilotowi zdalnego sterowania lub przyci-
skami umieszczonymi na panelu przednim urządzenia.

McIntosh McAire uznany został za Sprzęt Roku przez Men’s Journal: 

„Wygląda na to, iż każda szanowana firma z sektora audio pragnie 
wziąć udział w wyścigu polegającym na skonstruowaniu stacji mu-
zycznej dla iPhone’a. Nie ma dnia aby nie pojawił się na rynku nowy 
bezprzewodowy produkt obsługujący komunikację z produktem Ap-
ple za pomocą Bluetootha lub Airplay. Mieliśmy już szczerze dosyć 
tych wszystkich nowych urządzeń, aż do momentu w którym usłysze-
liśmy McIntosh McAire, pierwszy produkt legendarnej audiofilskiej 
marki McIntosh, który przeznaczony jest do współpracy z oprogra-
mowaniem iTunes. Piękno tego urządzenia, które jest rozwiązaniem 
,,wszystko w jednym”, polega na nadzwyczajnie ekspansywnym, de-
talicznym i dokładnym dźwięku naszych cyfrowych nagrań, które są 
zapisane w pamięci posiadanych urządzeń.

Za pierwszym razem gdy usiedliśmy w naszym pokoju odsłuchowym 
i włączyliśmy ,,Sleeping Ute”, utwór otwierający zakupiony na iTunes 
album ,,Shields” zespołu Grizzly Bear, to myśleliśmy, iż grają stojące 
po bokach zestawy głośnikowe Boston Acoustics. Natomiast tak na-
prawdę dźwięk dochodził do nas z dwóch wbudowanych głośniczków 
znajdujących się po obu stronach McAire. Zostawiając sprawę potęgi 
brzmienia na boku, należy zauważyć, iż aspektem, który robi najwięk-
sze wrażenie w McAire jest odtwarzanie dźwięku w taki sposób w jaki 
został on zarejestrowany. Wiele konkurencyjnych systemów znie-
kształca naturalne brzmienie poprzez nadmierną ilość niskich tonów 
oraz przez błędne użycie korektora barwy.

Podsumowanie? Jak dotychczas jest to najlepszy system ,,wszystko w 
jednym” jaki testowaliśmy, który umożliwia uzyskanie audiofilskiego 
brzmienia podczas korzystania z iTunes.”

Tom Samiljan - MensJournal.com
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ZINTEGROWANE SYSTEMY AUDIO

Gniazda wejściowe: 
jedna para stereofonicznych gniazd RCA

gniazdo USB z możliwością ładowania wybranych urządzeń Apple
gniazdo sieci Ethernet

Kompatybilność z urządzeniami firmy Apple
/wymagane jest zainstalowanie najnowszego systemu operacyjnego w podłączanych urządzeniach/

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 20,3 x 49,2 x 43,2 cm.

Waga: 14 kg

–  McAire  –
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Referencyjne zestawy głośnikowe XRT1K to kolumny głośnikowe 
o jakich inżynierowie McIntosh konstruujący tego rodzaju sprzęt 
zawsze marzyli. Stanowią one początek nowej serii zespołów gło-
śnikowych bazujących na wiedzy zdobytej przy tworzeniu referen-
cyjnych kolumn XRT2K, które otrzymały wiele entuzjastycznych 
recenzji.

Nowoopracowane przetworniki niskotonowe o średnicy 10 cali,  
dostarczają więcej potężnego i dynamicznego basu niż ich poprzed-
nicy. Czarna obudowa kolumn została wykonana z aluminium  
i wykończona na wysoki połysk.

W trójzakresowej kolumnie umieszczono 28 głośników wysokoto-
nowych, 44 średniotonowe oraz 2 niskotonowe. Wszystkie elementy 
konstrukcyjne XRT1K zostały specjalnie dobrane w celu umożli- 

wienia współpracy ze wzmacniaczami o mocy dochodzącej do 1200 W.

Trzy pary wysokiej klasy zacisków głośnikowych umożliwiają bez-
problemowe podłączenie wzmacniaczy mocy w konfiguracji typu 
Bi lub Tri Amping. 

Każdy przetwornik jak i poszczególne elementy zwrotnicy zapro-
jektowano z wielką dokładnością, w celu uzyskania długiego okresu 
działania, wysokiej skuteczności pracy, a nade wszystko niskich 
zniekształceń. Kształt kolumn jest idealny pod względem optymal-
nej emisji dzwięku. Szeroki zakres odtwarzanego pasma dzwięku 
sięga już od 20Hz aż do 45kHz! 

Tak szeroki zakres pasma gwarantuje niemęczący dzwięk, który  
jest znakiem rozpoznawczym dla produktów firmy McIntosh.
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GŁOŚNIKI

System Type: Ported 3-Way floor standing system 

Impedance Nominal : 8 ohms

Power Rating: 1200 Watts

Woofers Each speaker: (2) 10" Extended Excursion

Midrange Each Speaker: (44) 2" Black Titanium

Tweeters Each Speaker: (28) 3/4" Black Titanium

Frequency Response: 20Hz - 45kHz

SPL, 2.8V/1m 88dB

Crossover: 250Hz and 22kHz

Weight: 76.2 kg

–  XRT1K  –
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Nowe zestawy głośnikowe XR200 firmy McIntosh łączą w sobie za-
dziwiające możliwości w zakresie kreowania sceny dźwiękowej, po-
tęgi brzmienia i nieograniczonej dynamiki, zapewniając wrażenie 
muzyki granej na żywo w naszym domu.

Wysokie na 132 cm, trójdrożne kolumny podłogowe, XR200 posiada-
ją po 19 przetworników obsługujących pasmo średnich i wysokich 
tonów, w tym 12 dwucalowych średniotonowych oraz 7 chłodzonych 
ferrof luidem jednocalowych, tytanowych tweeterów.

Powyższe rozwiązanie jest firmową technologią McIntosha, która 
oferuje nadzwyczajną przejrzystość, lokalizację i głębię odtwa-
rzanego dźwięku z zachowaniem wyjątkowo niskich zniekształ-
ceń. Każdy z trzech opatentowanych przetworników niskotono-
wych, wyposażony jest w magnes o wadze 5,5 kg. Zapewniają one  
szybkość oraz moc pozwalającą odtwarzać najbardziej skompliko-

wane basowe pasaże i oferując szokujący poziom ciśnienia dżwięku. 

Umieszczony w górnej części kolumny otwór bass-ref leksu posiada 
wewnętrzną strukturę podobną do konstrukcji piszczałek organo-
wych. Ma on nadzwyczaj dużą średnicę i długość w celu uzyskania 
lepszej odpowiedzi basowej, niższych zniekształceń oraz mniejszej 
kompresji mocy emitowanego dźwięku.

Czarna obudowa kolumn XR200 została wykończona na wysoki po-
łysk, dzięki czemu pasuje do każdego wnętrza.

Potrójne zaciski kabli głośnikowych umożliwiają niezależne podłą-
czenie wzmacniaczy do sekcji nisko, średnio i wysokotonowej. Każ-
da z kolumn XR200 oferuję dużą funkcjonalność dzięki opcji zasto-
sowania jednej, dwóch albo trzech końcówek mocy, w konfiguracji 
bi-amp lub tri-amp.
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GŁOŚNIKI

Skuteczność: 86 dB (2.83V/1m)

Impedancja nominalna: 8Ω

Pasmo przenoszenia:20 Hz - 45 kHz

Moc: 600 W

Częstotlowośc podziału zwrotnicy: 240 Hz i 1900 kHz

Waga: 51,4 kg/szt.

Wymiary kolumny bez cokołu: 131,5cm x 28cm x 29,2cm (gł. x szer. x wys.)

Wymiary cokołu: 39,4 cm x 40,6 cm

–  XR200  –
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Zestawy głośnikowe McIntosh XR50, LCR80, XR100 to wykonane z 
najlepszych materiałów, audiofilskie kolumny przeznaczone do syste-
mów stereo jak i wielokanałowych. XR 50 to kolumny podstawkowe, 
LCR80 są kompaktowymi zestawami o różnorodnym przeznaczeniu, 
zaś XR100 to pełnopasmowe kolumny podłogowe.

Wszystkie są ręcznie produkowane w Binghamton, w stanie Nowy 
Jork. Inżynierowie firmy McIntosh poświęcili wiele lat pracy nad udo-
skonalaniem serii XR, używając do ich konstrukcji najlepszych ma-
teriałów na świecie, na przykład tytanu w przetwornikach średnio i 
wysokotonowych.

Typowy zestaw kolumn kina domowego firmy McIntosh może składać 
się z pary XR100, jednego głośnika LCR80 pełniącego rolę kolumny cen-
tralnej oraz jednej pary XR50 odtwarzającej dźwięki kanałów tylnych.

Nowa seria XR charakteryzuje się zastosowaniem licznych najnowo-
cześniejszych technologii, które umożliwiają odtwarzanie najwyższej 
jakości dźwięku. Rezultatem wprowadzenia licznych ulepszeń jest 

głębsza scena dźwiękowa oraz wrażliwsze i bogatsze oddanie niuan-
sów muzycznych. Ciekawostką jest zastosowanie maskownic, powle-
czonych neutralną sonicznie czarną tkaniną, które łączą się z obudo-
wą dzięki użyciu magnesów.

XR100 to pełnopasmowe zestawy głośnikowe, które łączy z XR50  
podobna technologia, ale dodatkowo posiadają one głębszy bas i wyż-
szy poziom natężenia dźwięku. Pełne pasmo częstotliwości oraz wyso-
ki zakres dynamiki udało się uzyskać przy zachowaniu eleganckiego 
wyglądu. W każdej z kolumn znajduje się, aż trzynaście przetworni-
ków, które umożliwiają odtworzenie najniższych basów, eliminując 
potrzebę użycia subwoofera. XR100 mogą być podłączone do wzmac-
niaczy o mocy do 600 Watów na kanał. Dzięki temu kolumny są w 
stanie odtworzyć prawdziwą dynamikę koncertu na żywo i ścieżki 
dźwiękowej.

Wszystkie wymienione kolumny dostępne są w trzech kolorach 
drewnianych oklein o wysokim połysku: czarnym, perłowym klonie 
i czerwonym orzechu.
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GŁOŚNIKI

System Type: Ported 4-Way Floor Standing

Impedance Nominal: 8 ohms

Power Rating: 75 to 600 watts

Woofers Each speaker: (4) 6" Cast Frame, LDHP, Poly Cone

Midrange Each Speaker: (8) 2" Inverted Titanium Dome Midrange, (2) 2" Titanium Dome Tweeter

Tweeters Each Speaker: (1) 3/4" Titanium Dome

Frequency Response: 30Hz-45kHz   SPL, 2.8V/1m 87dB

Crossover Frequencies: 300Hz-2Khz-8kHz

Dimensions H x W x D: 51" x 8" x 3/4"   Weight: 31kg

–  XR100  –
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Zestawy głośnikowe McIntosh XR50, LCR80, XR100 to wykonane z 
najlepszych materiałów, audiofilskie kolumny przeznaczone do syste-
mów stereo jak i wielokanałowych. XR 50 to kolumny podstawkowe, 
LCR80 są kompaktowymi zestawami o różnorodnym przeznaczeniu, 
zaś XR100 to pełnopasmowe kolumny podłogowe.

Wszystkie są ręcznie produkowane w Binghamton, w stanie Nowy 
Jork. Inżynierowie firmy McIntosh poświęcili wiele lat pracy nad udo-
skonalaniem serii XR, używając do ich konstrukcji najlepszych ma-
teriałów na świecie, na przykład tytanu w przetwornikach średnio i 
wysokotonowych.

Typowy zestaw kolumn kina domowego firmy McIntosh może składać 
się z pary XR100, jednego głośnika LCR80 pełniącego rolę kolumny cen-
tralnej oraz jednej pary XR50 odtwarzającej dźwięki kanałów tylnych.

Nowa seria XR charakteryzuje się zastosowaniem licznych najnowo-
cześniejszych technologii, które umożliwiają odtwarzanie najwyższej 
jakości dźwięku. Rezultatem wprowadzenia licznych ulepszeń jest 
głębsza scena dźwiękowa oraz wrażliwsze i bogatsze oddanie niuan-
sów muzycznych. Ciekawostką jest zastosowanie maskownic, powle-
czonych neutralną sonicznie czarną tkaniną, które łączą się z obudo-
wą dzięki użyciu magnesów.

XR50 to monitory, które zapewniają bogactwo i pełnię dźwięku typo-
wą dla dużo większych kolumn. Panel przedni posiada podświetlane 
logo firmowe, które świeci się wtedy gdy kolumny podłączymy do no-
woczesnych komponentów marki McIntosh. 

XR50 są trójdrożne i wyposażone w cztery przetworniki, co pozwala 
im na reprodukcję maksymalnie szerokiego pasma akustycznego, za-
pewniając jednocześnie trójwymiarową jakość dźwięku, tak bardzo 
cenioną przez audiofilów.

Zwykle kolumny tej wielkości posiadają jeden przetwornik wysoko-
tonowy i jeden średniotonowy. Natomiast XR50 uzupełnione zostały 
o dwa dodatkowe przetworniki średnio-wysokotonowe pracujące 
poniżej zakresu obsługiwanego przez super tweeter. Takie specjalne 
rozwiązanie, typowe dla kolumn McIntosh, poszerza kluczową dla ja-
kości dźwięku reprodukcję wokali i poprawia brzmienie dialogów oraz 
ich przestrzenność. XR50 powstały w celu użycia ich w połączeniu z 
dowolnymi wzmacniaczami, a dodatkowo zapewniają możliwość ob-
ciążenia ich mocą do 300 Watów, umożliwiając im pracę z powszech-
nie znanymi końcówkami mocy McIntosh.

Wszystkie Kolumny dostępne są w trzech kolorach drewnianych oklein 
o wysokim połysku: czarnym, perłowym klonie i czerwonym orzechu.
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GŁOŚNIKI

System Type: Ported 3-Way Bookshelf

Impedance Nominal: 8 Ω

Power Rating: 75 to 300 Watts

Woofers Each speaker: (1) 6" Cast Frame, LDHP, Poly Cone

Midrange Each Speaker: (2) 2" Inverted Titanium Dome

Tweeters Each Speaker: (1) 3/4" Titanium Dome

Frequency Response: 40Hz - 45kHz   SPL, 2.8V/1m 81dB

Crossover Frequencies: 500Hz-8kHz

Dimensions H x W x D: 17" x 8" x 11 3/4"   Weight: 8.9kg

–  XR50  –
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Zestawy głośnikowe McIntosh XR50, LCR80, XR100 to wykonane z 
najlepszych materiałów, audiofilskie kolumny przeznaczone do syste-
mów stereo jak i wielokanałowych. XR 50 to kolumny podstawkowe, 
LCR80 są kompaktowymi zestawami o różnorodnym przeznaczeniu, 
zaś XR100 to pełnopasmowe kolumny podłogowe.

Wszystkie są ręcznie produkowane w Binghamton, w stanie Nowy 
Jork. Inżynierowie firmy McIntosh poświęcili wiele lat pracy nad udo-
skonalaniem serii XR, używając do ich konstrukcji najlepszych ma-
teriałów na świecie, na przykład tytanu w przetwornikach średnio i 
wysokotonowych.

Typowy zestaw kolumn kina domowego firmy McIntosh może składać 
się z pary XR100, jednego głośnika LCR80 pełniącego rolę kolumny cen-
tralnej oraz jednej pary XR50 odtwarzającej dźwięki kanałów tylnych.

Nowa seria XR charakteryzuje się zastosowaniem licznych najnowo-
cześniejszych technologii, które umożliwiają odtwarzanie najwyższej 
jakości dźwięku. Rezultatem wprowadzenia licznych ulepszeń jest 
głębsza scena dźwiękowa oraz wrażliwsze i bogatsze oddanie niuan-

sów muzycznych. Ciekawostką jest zastosowanie maskownic, powle-
czonych neutralną sonicznie czarną tkaniną, które łączą się z obudo-
wą dzięki użyciu magnesów.

LCR80 idealnie akustycznie pasują do nowych XR50 oraz XR100  
i mogą być ustawione w pozycji horyzontalnej lub wertykalnej,  
w zależności od zaistniałej potrzeby. Metalowy panel przedni  
z przetwornikami średnio-wysokotonowymi można zamontować  
w taki sposób aby idealnie pasował do położenia całej kolumny. 
Wbudowane w kolumnę zaczepy poszerzają możliwości różnych 
sposobów montażu i ustawienia kolumny w posiadanym syste-
mie kina domowego. LCR może być podłączony do wzmacniacza  
o mocy do 300 Watów na kanał. Wiele osób uzna, że LCR80 to idealna  
kolumna tak do zamontowania na półce lub ścianie jak do ustawienia 
w wolnej przestrzeni sali kina domowego.

Wszystkie wymienione kolumny dostępne są w trzech kolorach 
drewnianych oklein o wysokim połysku: czarnym, perłowym klonie 
i czerwonym orzechu.
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GŁOŚNIKI

System Type: Sealed 3-Way Flexible Placement

Impedance Nominal: 8 ohms

Power Rating: 75 to 300 watts

Woofers Each speaker: (2) 6" Cast Frame, LDHP, Poly Cone

Midrange Each Speaker: (2) 2" Inverted Titanium Dome

Tweeters Each Speaker: (1) 3/4" Titanium Dome

Frequency Response: 80Hz-45kHz   SPL, 2.8V/1m 81dB

Crossover Frequencies: 500Hz-8kHz

Dimensions H x W x D: 8" x 24" x 6"   Weight: 10.9kg

–  LCR80  –
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Do oferty firmy McIntosh wchodzą słuchawki MHP1000 które zostały 
skonstruowane w celu zaprezentowania w przenośnej formie legen-
darnego brzmienia urządzeń McIntosh. Połączenie słynnej jakości  
oferowanej przez McIntosha z wysokim natężeniem sygnału, skutku-
je zadziwiającą rozdzielczością dźwięku. Niska waga słuchawek oraz 
ich wyśmienity komfort są kolejnymi argumentami aby je wypróbo-
wać. Impedancja jak i efektywność MHP1000 zostały idealnie dopa-
sowane do natężenia sygnału wyjściowego większości współczesnych 
urządzeń elektronicznych.

Przetworniki elektroakustyczne o średnicy 40mm zostały specjalnie 
zaprojektowane przez inżynierów firmy McIntosh. Trójwarstwowa 
membrana posiada wiskoelastyczną warstwę środkową. MHP1000 
wykorzystują innowacyjną technologię ,,Tesla” (opracowaną przez 
firmę Beyerdynamic), która polega na zastosowaniu bardzo silnych 
i niecentralnie zamontowanych na membranie przetwornika magne-
sów neodymowych o wyjątkowo wysokiej skuteczności.

Konstrukcja zamknięta słuchawek izoluje ich użytkownika od ze-
wnętrznych hałasów umożliwiając całkowite oddanie się przyjemno-
ści odsłuchu ulubionych nagrań.

Poduszki nauszników i pałąk słuchawek zostały pokryte najwyższej 
jakości naturalną, miękką w dotyku skórą, która gwarantuje najwyż-
szy komfort użytkowania MHP1000.

Lekka konstrukcja MHP1000 jak i niewielki nacisk wywierany przez 
nie na głowę podczas ich użytkowania umożliwiają długie seanse  
z posiadaną muzyką.

Na wyposażeniu znajdują się dwa odkręcane przewody: jednometro-
wy z końcówką o średnicy 3,5 mm oraz trzymetrowy zakończonykoń-
cówką o średnicy 6,3 mm. Obie końcówki przewodu są złocone a same 
przewody są ekranowane celem uzyskania najlepszej jakości dźwięku.
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Typ przetwornika: dynamiczny

Rodzaj: wokółuszne, zamknięte

Pasmo przenoszenia: 5 - 20 000Hz.

Impedancja nominalna: 200 Ω

Czułość: 97 dB /1 mV@ 500 Hz/

Maksymalne natężenie dźwięku: 127 dB

Waga: 382 g

–  MHP1000  –
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MEN220 to urządzenie, które w jednej obudowie oferuje korekcję 
akustyki pomieszczenia, korektor częstotliwości oraz elektroniczną 
zwrotnicę. Każda z powyższych trzech funkcji MEN220 pozwala na 
ulepszenie charakterystyki dźwiękowej odtwarzanego sygnału mu-
zycznego, jednak dopiero ich połączenie odkrywa przed słuchaczem 
nadzwyczajny poziom rozdzielczości i czystości dźwięku, który jest nie 
do osiągnięcia w jakikolwiek inny sposób.

Stworzony w duchu tradycyjnego wzornictwa McIntosha, MEN220 
posiada iluminowany szklany panel przedni i aluminiową obudowę. 
Znajdujące się na panelu przednim przełączniki oraz pokrętła, zapew-
niają łatwy w użytkowaniu, analogowy sposób obsługi cyfrowego 
urządzenia.

Dwuliniowy, fluoroscencyjny wyświetlacz przekazuje informacje o 
aktualnym stanie MEN220 oraz pomaga w jego kalibracji. Zastosowa-
nie interfejsu RS232 umożliwia pracę w zaawansowanych systemach  
audio. Urządzenie obsługuje system kontroli i przesyłania danych  
McIntosh. Na wyposażeniu znajduje się pilot zdalnego sterowania.

Wpływ akustyki pomieszczenia na jakość odsłuchiwanych dźwięków 
jest już od dawna znany audiofilom. W zakresie pasma akustycznego 
spotyka się skoki o wartościach pomiędzy +10 a -20 dB. Mechanizm 

powstawania powyższego zjawiska jest tak skomplikowany, jak zróż-
nicowane są sale odsłuchowe i pracujące w nich systemy audio.

Nigdy nie spotkamy się z takimi samymi warunkami reprodukcji 
dźwięków. MEN220 wykorzystuje potencjał oprogramowania Room-
Perfect – zaawansowanego algorytmu korekcji akustyki, który w spo-
sób automatyczny tworzy cyfrowy model waszego pokoju. Poprzez 
zebranie danych z wielu punktów pomiarowych, MEN220 koryguje 
występujące anomalie – ukazując, możliwe że po raz pierwszy, pełen 
potencjał posiadanego systemu audio.

Korektor częstotliwości Aplikacja oferująca sześciozakresową  
korekcję częstotliwości (która działa na każdym komputerze wypo-
sażonym w system Windows), pozwala na stworzenie specjalistycz-
nych krzywych sygnału, w celu zaspokojenia gustu jej użytkownika 
albo w celu poprawy brzmienia materiału muzycznego zapisanego 
z niższą jakością.

,,Inteligentna” zwrotnica MEN220 dysponuje wyrafinowaną technicz-
nie dwukierunkową zwrotnicą, która umożliwia podłączenie systemu 
zbudowanego z kilku wzmacniaczy (bi-amping) do wysokiej klasy 
kolumn głośnikowych. Oferuje ona także, możliwość niezauważalnej 
integracji głośników z jednym lub dwoma subwooferami.
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Zdecydowana poprawa jakości reprodukcji dźwięku, jego szerokości oraz głębi

Dwukierunkowa elektroniczna zwrotnica, zaprojektowana do pracy w charakterze głównego 
elementu systemu zbudowanego z kilku wzmacniaczy - bi-amping.

Wbudowana korekcja akustyki pomieszczenia odsłuchowego 

Precyzyjny mikrofon i statyw umożliwiający dokładną korekcję 

Wbudowany sześciozakresowy korektor częstotliwości 

Indywidualne programowanie krzywych korektora częstotliwości (poprzez komputer PC) 

Niesymetryczne i symetryczne wejścia sygnału stereofonicznego 

Niesymetryczne i symetryczne wyjścia sygnału z aktywnej zwrotnicy

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 15 x 45 x 46 cm   Waga: 11,6 kg

–  MEN220  –
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Kondycjoner sieciowy MPC1500 jest pierwszym tego rodzaju urządze-
niem McIntosha przeznaczonym do całkowitej ochrony przepięciowej 
oraz przeciwzakłóceniowej najwyższej klasy sprzętu audio.

W sieci elektrycznej występują obecnie liczne zakłócenia wywołane 
przez pracę milionów urządzeń, takich jak komputery, dekodery sate-
litarne i pomniejsze sprzęty elektryczne. Dzięki zastosowaniu MPC1500 
stanie się możliwym osiągniecie przez komponenty McIntosha peł-
nych możliwości dźwiękowych, poprzez zapewnienie im najlepszych 
warunków pracy.

Dokładna separacja oraz symetryzacja napięcia przemiennego prze-
znaczonego do zasilania urządzeń realizowana jest przy wykorzysta-
niu specjalnego transformatora toroidalnego. Działa on jak pasywny 
filtr, który optymalizuje warunki zasilania podłączonych urządzeń, 
izolując sprzęt od zakłóceń pochodzących z sieci energetycznej i za-
pobiegając przedostawaniu się szkodliwych ,,śmieci” generowanych 
przez domowe urządzenia elektryczne. Najwyższej klasy jakość pro-
dukcji oraz odpowiednia kontrola powstających urządzeń, gwarantu-
ją, iż transformator zastosowany w MPC1500 jest całkowicie cichym 
komponentem, który nie emituje żadnych własnych szumów.

Dzięki zastosowaniu kosztownych technologii redukcji szumów trans-
formatora udało się osiągnąć rezultat, w którym wszystkie kompo-
nenty, a w szczególności wzmacniacze mocy, są w stanie efektywniej 
pobierać prąd gdy są podłączone do MPC1500, niż w przypadku bezpo-
średniego podłączenia do gniazdka w ścianie.

Istota muzycznego spektaklu, który potrafi zmieniać być szalenie 
dynamiczny i jednocześnie nadzwyczaj skomplikowany jest wiel-

kim wyzwaniem dla końcówek mocy. Dzięki zastosowaniu MPC1500 
brzmienie i barwa dźwięku przypominają muzykę na żywo; obrazo-
wanie dźwięku jest czytelne a dynamiczne kontrasty są zdecydowa-
ne niezależnie od intensywności odtwarzanego materiału. MPC1500  
zapewnia ostatnio stopień wyrafinowania dźwięku, który jest tak waż-
ny w systemach najwyższej klasy.

Najwyższej klasy układ ochrony przepięciowej chroni skutecznie 
sprzęt High-End przed skutkami występowania przepięć i niebezpiecz-
nych impulsów sięgających poziomu kilku tysięcy woltów. Dzięki nie-
mu, ograniczono do minimum ryzyko uszkodzenia urządzeń w wyniku 
nagłych wyładowań atmosferycznych oraz innych losowych wyda-
rzeń występujących w czasie wahań i zaników napięcia. Ekstremalnie 
pewny układ elektryczny nie posiada warystorów MOV, co skutkuje 
brakiem degradacji jakości dźwięku, spowodowanego starzeniem się 
komponentów lub częstym użytkowaniem.

Firmowa, szklana płyta czołowa MPC1500, została wyposażona  
w wyświetlacz zbudowany w technologii LED, zapewniający dosko-
nałe podświetlenie dla dwóch wskaźników wychyłowych, umożliwia-
jących natychmiastowy odczyt wartości napięcia i natężenia prądu. 
MPC1500 chroni Twój cenny sprzęt High-End, umożliwia spektaku-
larny przyrost jakości dźwięku i upraszcza podłzczenie posiadanych 
komponentów. Wszystkie powyższe korzyści są zawarte w jednym 
urządzeniu, prostym w użytkowaniu i doskonale wyposażonym.

MPC1500 został skonstruowany zgodnie z wymogami energetycznymi  
obowiazujacymi w Unii Europejskiej – 230V 50/60 Hz. Optymalną  
pracę urządzenia zapewnia podłączenie kabli zasilających posiadają-
cych wtyczkę typu Schuko.
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Najwyższej klasy gniazdka sieciowe umożliwiające podłączenie 6 urządzeń 

Łączne trwałe obciążenie wszystkich gniazdek nie może przekroczyć 1310 Watów

Maksymalnie obsługiwane natężenie prądu do 5.7 Amperów

Transformator toroidalny zapewniający redukcję zakłóceń

Programowalne gniazdka sieciowe – różne tryby pracy

Włączanie/wyłączanie systemu McIntosh przy wykorzystaniu 12V przełącznika

Możliwość wyłączenia podświetlenia wskaźników wychyłowych 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 20 x 45 x 56 cm   Waga: 39,5 kg

–  MPC1500  –
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Ludzkość od tysięcy lat używa urządzeń odmierzających czas.  
Starożytni Egipcjanie jako pierwsi w historii podzielili dobę na dwa 
dwunastogodzinne okresy czasu. MCLK12 umożliwia korzystanie  
z niezwykłego zegara będącego jednocześnie hołdem złożonym  
klasycznym kształtom produktów firmy McIntosh. 

MCLK12 nawiązuje swym wyglądem do stereofonicznych końcówek 
mocy firmy McIntosh, takich jak nowy wzmacniacz MC302. Jednak 
tym razem legendarne już watomierze McIntosh pokazują minuty  
i godziny. Lewy wskaźnik wskazuje konkretną godzinę na 12 godzinnej 
skali, a prawy wskazuje minuty. Po zakończeniu każdej pełnej godzi-
ny wskazówka minut cofa się do początku skali, natomiast wska-

zówka godzin przesuwa się do przodu. Dwa razy w ciągu dnia, o 
godzinie pierwszej rano i pierwszej po południu, obie wskazówki 
cofają się do początku skali i rozpoczynają ponowne odmierzanie 
czasu. 

Zegar McIntosh zapewnia wyj?tkowe doznania wizualne i estetycz-
ne pozwalając cieszyć się z upływającego czasu. Jest on swoistą 
ikoną stylu McIntosh, przedmiotem konwersacji jak i przedmiotem 
ubarwiającym życie. Tradycyjne błękitne podświetlenie wskazó-
wek umożliwia bezproblemowy odczyt aktualnego czasu. MCLK12 
to wyjątkowe akcesorium dla miłośników słynnej amerykańskiej 
marki.
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Wysokiej klasy mechanizm sterujący pracą wskazówek 

Elektroniczny system kontroli pracy zegara

Zapasowe źródło energii w postaci baterii

Wyłącznik podświetlenia wskazówek zegara umieszczony na przednim panelu.

Możliwość wyłączenia podświetlenia wskazówek poprzez użycie odpowiedniej funkcji 
dostępnej w innych urządzeniach firmy McIntosh

MCLK12 można zamontować na ścianie, ustawić na półce lub umieścić w szafce na sprzęt audio

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 24 x 44,5 x 9,21 cm

–  McIntosh Clock  –
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Nowy moduł tunera TM3 od McIntosha, łączy w sobie nadzwyczaj-
ną czułość odbioru stacji radiowych i wyśmienitą jakość dzwięku  
z możliwością dostrajania stacji z dokładnością do 50 kHz. Taka 
kombinacja zalet z pewnością zadowoli miłośników odsłuchu  
radiowego z całego świata. 

Ostatnie osiągnięcia w zakresie rozwoju miniaturyzacji obwo-
dów elektronicznych oraz zastosowanie oprogramowania kom-
puterowego w tunerach, w połączeniu z legendarną technologią 
McIntosha, zaowocowały możliwościami odbioru sygnałów o naj-
wyższym natężeniu przy zachowaniu nadzwyczajnie niskich znie-

kształceń. Dzięki temu TM3 obsługuje szersze spektrum świetnie 
brzmiących stacji radiowych.

Moduł TM3 można obecnie zamontować we wzmacniaczu zinte-
growanym McIntosh MA6600, a w przyszłości w kolejnych nowych  
produktach McIntosha. Zaawansowane funkcje monitorowania sy-
gnału radiowego oferują możliwość kontrolowania poziomu szumów 
i zakłóceń (FM), siłę sygnału (AM) oraz regulowanie czułości skano-
wania fal radiowych i 50kHz/100kHz dostrajanie. Specjalna antena  
fal AM znajduje się na wyposażeniu modułu, gwarantując bardzo  
niski poziom zniekształceń podczas odbioru stacji radiowych.

Tuner radiowy AM/FM 

50kHz/100kHz dostrajanie stacji radiowych. 

Możliwość podłączenie anten AM i FM.

Specjalna antena fal AM na wyposażeniu.

Zaawansowane funkcje monitorowania sygnału radiowego pokazywane na wyświetlaczu wzmacniacza MA6600

Zdalne sterowanie poprzez pilota od MA6600

Programowanie ustawień użytkownika

Kompatybilny z przyszłymi urządzeniami McIntosha

–  TM3  –


