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•  Stosunek sygnał/szum: 110dB (waga A)
•  Zakres dynamiki: 100dB
•  Impedancja wyjścia słuchawkowego: 47Ω
•  Impedancja wyjść liniowych: 600Ω (wyjście symetryczne i niesymetryczne)
•  Napięcie wyjścia stałopoziomowego: 2 Vrms RCA | 4 Vrms XLR
•  Napięcie wyjścia regulowanego: 0-8 Vrms RCA | 0-16 Vrms XLR
•  Poziom zniekształceń harmonicznych: SACD: 0.002%, CD: 0.002%,  

Pliki: 0.002%.
•  Wymiary SxWxG: 445x152x483 mm
•  Waga: 12,7 kg
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Odkryj na nowo brzmienie swojej kolekcji płyt SACD i CD dzięki MCD600. Ten najwyższej 
klasy odtwarzacz SACD/CD posiada wszystko czego potrzebujesz, aby cieszyć się godzinami 
wspaniałych odsłuchów swoich ulubionych płyt.

Sercem MCD600 jest najwyższej jakości, nowo zaprojektowany  układ cyfrowy z 8-kanałowym 
przetwornikiem cyfrowo-analogowym 32-bity PCM/DSD o szerokim zakresie dynamiki i 
wyjątkowo niskich zniekształceniach. Przetwornik pracuje w trybie Quad Balanced. Oznacza 
to, że cztery kanały przetwornika są przydzielone dla pojedynczego kanału audio. Dzięki temu 
zapewniają  one dokładniejszą reprodukcję sygnału dźwiękowego, czego efektem są ekstremalna 
precyzja oraz wybitna klasa uzyskanego brzmienia. Wszystkie sygnały PCM są konwertowane 
do rozdzielczości 32-bity/384kHz. MCD600 nie tylko dekoduje sygnały PCM z płyt CD i wejść 
cyfrowych ale także sygnały DSD z płyt SACD.

Oprócz odczytu zwykłych płyt CD i SACD McIntosh MCD600 odtwarza też pliki audio w 
formatach takich jak AAC, AIFF, ALAC, DSD (do DSD128), FLAC, MP3, WAV (do 24/192) oraz 
WMA. Pliki mogą być odczytywane z płyt CD-R/RW i DVD-R oraz z nośników USB podłączonych 
do gniazda na przednim panelu. Oprócz tego MCD600 może też odtwarzać sygnały cyfrowe ze 
źródeł zewnętrznych - na wyposażeniu jest wejście koncentryczne i wejście optyczne.

MCD600 ma zarówno wyjścia analogowe jak i cyfrowe. Sygnał cyfrowy jest dostępny na 
wyjściach koncentrycznym i optycznym. Koaksjalne oraz optyczne gniazda wejściowe i 
wyjściowe, pozwalają na bezpośrednie przesyłanie sygnału o wysokiej rozdzielczości (optyczne 
do 24bitów/192kHz, a koaksjalne również do 24bitów/192kHz). Natomiast wyjścia analogowe 
dostępne są zarówno w postaci niesymetrycznych RCA jak i symetrycznych XLR. MCD600 
posiada gniazda RCA i XLR o stałym i regulowanym poziomie natężenia sygnału, oferując tym 
samym nadzwyczajnie dużą wszechstronność w podłączeniu odtwarzacza do posiadanego 
systemu audio. Dzięki gniazdom o regulowanym natężeniu sygnału możliwe jest podłączenie 
MCD600 bezpośrednio do wzmacniacza mocy lub monobloków, tworząc w ten sposób 
minimalistyczny system audio.

Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje wyższy od standardowego poziom 
wzmocnienia. Został on zoptymalizowany do pracy z praktycznie wszystkimi dostępnymi na 
rynku słuchawkami, czego efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości wrażeń odsłuchowych. 
Wyjście słuchawkowe to jack 1/4 cala.

Czytnik płyt ma podwójny laser (650nm dla SACD, 790nm dla CD). Transport ma tackę z 
aluminiowego odlewu, zapewnia cichą pracę i posiada układ cyfrowego serwo. Napęd transportu 
MCD600 obraca płytą CD lub SACD z dwukrotnie wyższą prędkością od standardowej i zapisuje 
dane w buforze pamięci dla lepszej korekcji błędów i precyzyjniejszego odczytu płyty. 

Wzornictwo trzyma się tradycyjnej firmowej stylistyki. Obudowa jest wykonana częściowo z 
polerowanej stali nierdzewnej, frontowy panel jest wykonany z czarnego szkła, gałki są aluminiowe. 
Całość uzupełnia nowoczesne podświetlenie LED. Na górnej ściance umieszczono szklany panel 
z nadrukiem specyfikacji i schematu blokowego. Wyposażenie uzupełniają tradycyjnie gniazda 
dla sygnałów sterowania i wyzwalaczy.

Specyfikacja techniczna:

• Stereofoniczny odtwarzacz płyt SACD/CD.
• Możliwość dekodowania sygnału cyfrowego o rozdzielczości do 24bitów/192kHz.
• Gniazda RCA oraz XLR o stałym i regulowanym poziomie natężenia sygnału.
• Gniazdo USB umożliwiające odczytywanie plików muzycznych o rozdzielczości do 

24bitów/192kHz.
• Wzmacniacz słuchawkowy z gniazdem wejściowym na panelu przednim
• Gniazda optyczne i koaksjalne sygnału cyfrowego (wejściowe i wyjściowe).
• Aluminiowa tacka transportu płyty. 
• Pilot zdalnego sterowania.
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•  Odtwarzane formaty płyt: SACD, CD, MP3, WMA
•  Ilość kanałów: 2 
•  Gniazda analogowe: RCA o stałym napięciu 2Vrms, XLR o stałym napięciu 4Vrms
•  Zakres pasma częstotliwości: SACD 4HZ-40kHZ +0.5dB/-2dB; CD 4HZ-20kHZ +/-

0.5dB
•  Stosunek Sygnał/Szum: 108dB
•  Zakres dynamiki: 100dB
•  Poziom zniekształceń harmonicznych: SACD 0.003%; CD 0.002%
•  Gniazda cyfrowe (wyjściowe): jedno koaksjalne RCA i jedno optyczne Toslink
•  Wymiary (SxWxG): 44.5 x 15.3 x48.3 cm
•  Waga: 12,7 kg
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MCD350 to nowy, purystyczny odtwarzacz płyt SACD oraz CD, a także płyt z nagranymi 
plikami MP3 lub WMA. Posiada wyjścia analogowe RCA i XLR o stałym poziomie sygnału a 
także cyfrowe wyjścia koncentryczne i optyczne. Wszystkie wyjścia elektryczne mają złocone 
styki.

Jego konstruktorzy skupili się na stworzeniu urządzenia, które będzie oferowało jak najwyższą 
jakość w stosunku do swojej ceny. Jednym z najważniejszym rozwiązań zastosowanych w MCD350 
jest super cichy mechanizm napędu i transportu płyty. Wykonana z odlewanego aluminium 
szuflada transportu, stanowi dodatkowy element konstrukcyjny o wysokiej jakości, którym 
można się cieszyć podczas codziennej eksploatacji. Najnowszej generacji oprogramowanie 
umożliwia szybsze, cichsze oraz dokładniejsze przetwarzanie danych. 

Wykorzystując specjalnie w tym celu opracowany napęd, płyta CD lub SACD obraca się 
z dwukrotnie wyższą prędkością od standardowej. Dane są kierowane do pamięci bufora co 
pozwala na zwiększenie precyzji prowadzenia lasera oraz polepszenie korekcji błędów.  MCD350 
posiada system dwóch laserów, współpracujących z jedną soczewką a różne długości fal 
świetlnych są dopasowane do optymalnego odczytu płyt SACD (650nm) i CD (790nm).

Urządzenie odtwarza płyty SACD i CD z nadzwyczajną precyzją i wyrafinowaniem. Zastosowany 
symetryczny, dwukanałowy przetwornik cyfrowo-analogowy to wersja 32-bit/192kHz o szerokim 
zakresie dynamiki i ekstremalnie niskich zniekształceniach. 

Wyświetlacz umiejscowiony za panelem przednim wykonanym ze szkła pokazuje wszystkie 
kluczowe informacje na temat odtwarzanych płyt. Na wyposażeniu są też wejścia dla sygnałów 
sterujących i wejście oraz wyjście wyzwalacza.

Specyfikacja techniczna:

• Stereofoniczny odtwarzacz płyt SACD/CD/MP3/WMA
• Symetryczny przetwornik cyfrowo-analogowy TRUE DUAL MODE DSD/PCM 32-bit/192kHz
• Gniazda RCA i XLR o stałym poziomie natężenia sygnału
• Gniazda wyjściowe sygnału cyfrowego: koncentryczne RCA i optyczne Toslink
• Podwójna szybkość odczytu płyt CD/CD-R/CD-RW
• Podwójny laser odczytujący dane z płyt CD i SACD 
• Gniazda obsługi technicznej i komunikacji systemowej
• Pilot 
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• Stereofoniczny transport płyt SACD/CD.
• Odczytywane płyty: SACD, Hybrid SACD, CD, DVD-R, CD-R/RW (z plikami HD)
• Możliwość odczytu plików HD za pośrednictwem gniazda USB obsługującego 

następujące formaty: AAC, AIFF, ALAC, DSD (max. DSD128), FLAC, MP3, WAV  
(max. 24bit-192kHz) oraz WMA.

• Gniazda wyjściowe sygnału cyfrowego: XLR, koaksjalne RCA, optyczne Toslink, MCT
• Max. obsługiwane rozdzielczości na wyjściu XLR: 192kHz/24bity
• Max. obsługiwane rozdzielczości na wyjściu RCA: 192kHz/24bity
• Max. obsługiwane rozdzielczości na wyjściu optycznym Toslink: 192kHz/24bity
• Max. obsługiwane rozdzielczości na wyjściu MCT: 96kHz/24bity, DSD128
• Odlewana z metalu tacka transportu płyty. 
• Pilot zdalnego sterowania.
•  Wymiary (SxWxG): 445x153x483 mm
• Waga: - 11,8 kg
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McIntosh MCT500  to transport płyt SACD/CD z możliwością odtwarzania plików wysokiej 
rozdzielczości z pamięci USB.

Posiada cztery wyjścia cyfrowe:  symetryczne XLR, koncentryczne RCA, optyczne Toslink 
i firmowe wyjście MCT. Sygnał wyjściowy możemy  podłączyć do dowolnego urządzenia z 
kompatybilnym wejściem cyfrowym i konwerterem cyfrowo-analogowym. W przypadku oferty 
produktowej samego McIntosha odpowiednimi partnerami będą wszystkie wzmacniacze 
zintegrowane, przedwzmacniacze i procesory AV. 

Odczytywane są płyty SACD, CD, CD-R/RW oraz DVD-R. Oprócz tego gniazdo USB na ściance 
przedniej pozwala na odtwarzanie plików z pamięci USB. Pliki mogą  być także odtwarzane 
z napędu optycznego z płyt CD lub DVD. Obsługiwane są pliki AAC, AIFF, ALAC, DSD (do 
DSD128), FLAC, MP3, WAV (do 24-bity/192kHz) oraz WMA.

Do odtwarzania płyt SACD konieczne jest wykorzystanie firmowego złącza MCT i współpraca z 
urządzeniem, które posiada kompatybilne wejście, gwarantujące przesłanie sygnału muzycznego 
w najprecyzyjniejszy z możliwych sposobów. Kabel cyfrowy pozwalający wykorzystać złącze 
MCT znajduje się na wyposażeniu transportu.

Takie możliwości mają modele D1100, D150, C52, C2600, C47, MA9000, MA8900, MA7200, 
MAC7200 oraz MA5300. Przez złącze MCT można oczywiście przesłać sygnał ze zwykłych płyt 
CD czy odtwarzanych plików. Wyjście MCT obsługuje maksymalnie 96kHz/24bitów, tak więc 
kiedy potrzebna jest obsługa wyższych rozdzielczości należy wykorzystać inne wyjście.

Czytnik ma podwójny laser. Zastosowano zaawansowany transport z aluminiową tacką na płyty. 
W cichej i szybkiej pracy mechanizmu pomaga cyfrowe servo. Dane z płyt są odczytywane z 
podwójną prędkością aby poprawić śledzenie i korekcję błędów. Podwojenie prędkości odczytu 
umożliwia dokładniejsze odtwarzanie m.in. porysowanych płyt.

Wyposażenie uzupełniają tradycyjnie gniazda do przekazywania sygnałów wyzwalaczy i 
sygnałów sterowania. Zapewniają one doskonałą komunikację MCT500 z innymi urządzeniami 
firmy McIntosh.

Obudowę transportu wykonano częściowo z pięknie wypolerowanej stali nierdzewnej która 
idealnie współgra z klasycznym szklanym panelem 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 (WxSxG): 15,24 x 44,5 x 48,3 cm.
• Waga: 11,8 kg
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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 
zintegrowane, 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 dostępny jest 
sygnał formatu SPDIF, a na wyjściu DIN dodatkowo także sygnał DSD.

Dla przesyłania dźwięku zapisanego w formacie SACD zarezerwowano specjalne gniazdo DIN, 
które umożliwia przesyłanie dźwięku najwyższej jakości do kompatybilnych urządzeń McIntosha, 
takich jak najnowszy przedwzmacniacz cyfrowy D150. Dzięki zastosowaniu połączenia 
specjalnym kablem dwóch gniazd DIN gwarantowany 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 prędkości 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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• Stereofoniczny transport płyt SACD/CD.
• Możliwość odczytu płyt: SACD, Hybrid SACD, CD, CD-R/RW (MP3 i WMA) oraz 

własnoręcznie nagranych płyt DVD i CD z plikami muzycznymi.
• Gniazda wyjściowe sygnału cyfrowego: koncentryczne RCA, optyczne Toslink,  

MCT (DIN) 
• Odlewana z aluminium tacka transportu płyty. 
• Pilot zdalnego sterowania.
• Wymiary (SxWxG): 29,2 x 14,9 x 48,3 cm
• Waga: 8,4 kg
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McIntosh rozbudowuje linię urządzeń o szerokości 29 cm. MCT80 to transport płyt SACD/
CD, który stanowi idealne uzupełnienie zintegrowanego systemu stereofonicznego MXA80 i 
wzmacniacza słuchawkowego MHA150.

MCT80 to kolejny, po bezprzewodowym odtwarzaczu strumieniowym MB50 i przedwzmacniaczu 
gramofonowym MP100 element o szerokości 29 cm. Dodając każde z tych urządzeń do 
zintegrowanego zestawu MXA80 lub MHA150 można zbudować funkcjonalny system stereo, 
który zajmie mniej miejsca niż standardowy, o szerokości 44,5 cm. Zmniejszenie rozmiarów nie 
oznacza obniżonej funkcjonalności  ani słynnej jakości McIntosha.

MCT80 umożliwia odczyt płyt SACD, CD, CD-R, CD-RW  (z plikami MP3 i WMA) oraz płyt DVD 
i CD na których zapisano pliki DSD (DSD128), WAV (24-bit/192kHz), FLAC i MP3.

MCT80 posiada trzy gniazda wyjściowe sygnału cyfrowego: koncentryczne RCA, optyczne 
Toslink i firmowe MCT (DIN). Firmowe gniazdo MCT (DIN) umożliwia przesłanie sygnału DSD 
(maksymalnie DSD128) do wybranych urządzeń McIntosh wyposażonych w odpowiednie 
wejście. Na dzień dzisiejszy są to następujące modele: MXA80, MHA150, D1100, C52, C2600, 
C47, D150, MA9000, MA8900, MAC7200, MA7200 i MA5300. Dzięki zastosowaniu połączenia 
specjalnym kablem typu DIN gwarantowany jest przesył muzyki w najprecyzyjniejszy z możliwych 
sposobów. 

Wyjścia koncentryczne i optyczne pozwalają na przesyłanie sygnału cyfrowego PCM o 
maksymalnej częstotliwości 24-bit/192kHz

Wykorzystując specjalnie w tym celu opracowany napęd, płyta CD lub SACD obraca się 
z dwukrotnie wyższą prędkością od standardowej. Pozwala to na zwiększenie precyzji 
prowadzenia lasera oraz polepszenie korekcji błędów. MCT80 posiada system dwóch laserów, 
współpracujących z jedną soczewką w celu optymalnego odczytu płyt CD i SACD.
Tacka na płyty wykonana z odlewanego aluminium, stanowi wysokiej jakości element 
konstrukcyjny, który zapewnia optymalny komfort obsługi podczas codziennej eksploatacji. 
Najnowszej generacji oprogramowanie umożliwia szybsze, cichsze oraz dokładniejsze 
przetwarzanie danych. 

Obudowę transportu wykonano z użyciem pięknie wypolerowanej stali nierdzewnej, która idealnie 
współgra z klasycznym szklanym panel przednim McIntosha, zielonkawym podświetleniem i 
aluminiowymi panelami bocznymi.

M
C

T
8

0



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

•  Odtwarzacz formatów: Blu-ray/Blu-ray 3D/CD/SACD/DVD/DVD-Audio
•  Wbudowane dekodery dźwięku wielokanałowego Dolby® True HD i DTS-HD Master 

Audio™
•  Obsługa sygnału Dolby Atmos, DTS:X™, Auro-3D®
•  Wyjścia cyfrowe: 1x HDMI, 1x koaksjalne, 1x optyczne (Toslink) 
•  Zgodność z BD-Live
•  W pełni zbalansowana dwukanałowa konstrukcja
•  Niesymetryczne i symetryczne wyjścia analogowego sygnału stereofonicznego
•  Wymiary (SxWxG): 44.5 x 15.4 x 34.3 cm
•  Waga: 8,8 kg
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Odtwarzacze Blu-ray stanowią obecnie ważny element systemów kina domowego, a McIntosh 
MVP901 został zaprojektowany tak, aby dostarczyć jak najwięcej radości w ciągu wielu lat 
użytkowania. Dzięki możliwość interpolacji obrazu rozdzielczości 1080P jak i niższej jakości do 
formatu 4K Ultra HD, można tchnąć nowe życie w posiadaną bibliotekę filmów. MVP901 idealnie 
pasuje do przedwzmacniaczy MX122 i MX160 kompatybilnych z obsługą rozdzielczości 4K.  

Wbudowane dekodery dźwięku Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™ umieszczą nas w 
samym środku akcji. MVP901 może przesyłać do procesora kina domowego sygnał dźwiękowy 
zakodowany w najnowszych formatach wielokanałowych, takich jak: Dolby Atmos, DTS:X™ oraz 
Auro-3D®. Odtwarzacz w pełni kompatybilny z płytami Blu-ray 3D, a  wysoka moc przetwarzania 
danych pozwala na superszybki start. 

Rozbudowane możliwości konfiguracji pozwalają na uzyskanie perfekcyjnej jakości obrazu. 
MVP901 nie ogranicza się tylko do filmów, to również świetne źródło muzyczne. Możemy 
cieszyć się wybitnym dźwiękiem płyt CD, SACD i DVD-Audio, których sygnał przesyłany jest 
do zbalansowanych (XLR) i niezbalansowanych (RCA) gniazd wyjściowych. Ośmiokanałowy 
przetwornik cyfrowo-analogowy 32bit/192kHz, który pracuje w stereofonicznym, poczwórnie 
zbalansowanym trybie, gwarantuje brzmienie o najwyższej jakości. 

Wyjście HDMI może zostać użyte w celu odtwarzania dźwięku wielokanałowego. Potrójna 
optyka zastosowanego lasera, umożliwia perfekcyjny odczyt fal o zróżnicowanej długości gdyż 
jest zoptymalizowana dla wielu formatów płyt.

Trzy gniazda USB (1 z przodu, a 2 z tyłu) umożliwiają odtwarzanie z dysków twardych plików audio 
i wideo. Dzięki wbudowanemu złączu ethernetowemu dostępny jest także sieciowy streaming 
plików oraz usługa BD-Live.

Obudowę MVP901 wykonano częściowo z pięknie wypolerowanej stali nierdzewnej, która 
idealnie współgra ze szklanym panelem przednim z klasycznym zielonym podświetleniem 
przycisków McIntosha
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•  Zniekształcenia THD: 0,005%
•  Pasmo przenoszenia: 2Hz-22kHz
•  Stosunek sygnał/szum: 102dB
•  Zakres dynamiki: 96dB
•  Napięcie wyjściowe: 4V XLR | 2V RCA
•  Wymiary (SxWxG): 445x98x401 mm
•  Waga: 6,1 kg
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MS500 obsługuje strumieniowanie z internetu oraz różnego rodzaju zasobów lokalnych. 
Wbudowany dysk SSD 500GB jest wykorzystywany zarówno dla systemu operacyjnego jak i 
do zapisu plików z muzyką. Na wyposażeniu jest gniazdo Ethernet do połączenia z siecią. Przez 
połączenie sieciowe można strumieniować z serwisów internetowych takich jak Deezer, Murfie, 
Pandora, Rhapsody, SiriusXM, Slacker, Spotify, TIDAL czy TuneIn, a także internetowych stacji 
radiowych. Można też odtwarzać pliki z komputerów w tej samej sieci i dysków sieciowych NAS. 
Trzy porty USB (dwa USB 2.0, jeden USB 3.0) pozwalają na podłączanie nośników z plikami 
audio.

MS500 może automatycznie synchronizować pliki zapisane na komputerach znajdujących się w 
sieci lokalnej tak by były one gotowe do odtwarzania. Kopie plików mogą też być zapisywane w 
chmurze na Amazon Cloud Drive, Apple iCloud lub Google Drive. Pozwala to też na synchronizację 
muzyki w wielu miejscach gdy tylko MS500 zostanie tam zainstalowany. Zakupiona w serwisach 
chmurowych muzyka może być automatycznie dodawana do biblioteki do odtwarzania.

Na wyposażeniu są zarówno wyjścia cyfrowe jak i analogowe. Sygnał analogowy jest dostępny 
na wyjściach niesymetrycznych RCA oraz symetrycznych XLR. Sygnał cyfrowy SPDIF jest 
dostępny na wyjściu koncentrycznym i na wyjściu optycznym. Oprócz tego jako wyjście może 
też pracować każde z gniazd USB, przy czym tylko jedno może być aktywne.

Konwerter cyfrowo-analogowy jest odizolowany od płyty głównej. Obsługiwane są sygnały 
cyfrowe PCM do rozdzielczości 192kHz/24bity.

MS500 bazuje na Linuxowym systemie operacyjnym. Do dyspozycji jest kilka wariantów 
sterowania. Można wykorzystać darmową aplikację na system iOS lub na system Android. 
Można skorzystać z interfejsu w przeglądarce internetowej. Można też skorzystać z będącego 
na wyposażeniu pilota. MS500 ma dwa wyjścia wideo (HDMI, VGA) do wyświetlania interfejsu 
użytkownika. Oprócz tego urządzenie jest kompatybilne z różnymi systemami automatyki. Na 
wyposażeniu są gniazda do przekazywania sygnałów sterowania i sygnałów wyzwalaczy.

MS500 pracuje bardzo cicho. Dysk SSD nie ma ruchomych części. Zadbano też o odpowiednią 
wentylację urządzenia i procesor pracuje bez wiatraka.
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•  Pasmo przenoszenia: ±0,5dB od 20Hz do 20kHz
•  THD: 0,005%
•  Dynamika: 98dB
•  Stosunek sygnału do szumu: 100dB
•  Wyjścia analogowe: 2V RCA, 4V XLR
•  Wejścia: 1 para analogowych gniazd RCA, 1 cyfrowe gniazdo optyczne, 1 cyfrowe 

gniazdo koaksjalne, 1 gniazdo USB umożliwiające podłączenie sieci Ethernet (poprzez 
zastosowanie opcjonalnego adaptera USB-Ethernet)

•  Wyjścia: 2 analogowe (1 XLR, 1 RCA), 1 koaksjalne, 1 optyczne
•  Obsługa serwisów streamingowych: Tidal, Spotify®, Pandora®, Deezer, Amazon 

Prime Music, KKBox, QQMusic, SiriusXM®, Rhapsody ®, Songza
•  Wymiary (SxWxG): 29,2 x 8,9 x 39,4 cm
•  Waga: 3,9 kg
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MB50 to wysokiej jakości odtwarzacz strumieniowy wykorzystujący najnowszy standard 
bezprzewodowej transmisji dźwięku – DTS Play-Fi® – opracowany przez ekspertów słynnej 
firmy DTS, INC. Play-Fi® pozwala na przesłanie dźwięku w jakości nawet 24-bity/192kHz. Jest 
to standard otwarty, co oznacza, że można w nim łączyć urządzenia różnych producentów, ale 
obsługiwane są one za pomocą jednej aplikacji.

MB50 to jedyne (poza bezprzewodowym głośnikiem RS100) urządzenie wykorzystujące standard 
DTS Play-Fi®, spełniające normy jakości dźwięku firmy McIntosh. 

Muzyka jest obecnie tworzona, przechowywana oraz dystrybuowana na wiele różnych 
nowoczesnych sposobów. Niezbędnym stało się wygodne przesyłanie i sterowanie dostępnymi 
zasobami muzycznymi. MB50 spełnia takie wymagania dzięki możliwości odtwarzania wszystkich 
ulubionych nagrań znajdujących się w osobistej bibliotece multimedialnej i w serwisach 
internetowych.

MB50 może z łatwością pełnić funkcję centrum odtwarzania plików muzycznych strumieniowanych 
bezprzewodowo z sieci internetowej. Aby cieszyć się bezprzewodowym odtwarzaniem muzyki z 
Internetu wystarczy podłączyć MB50 do posiadanego systemu audio i do osobistej sieci Wi-Fi, 
a następnie ściągnąć odpowiednią aplikację na urządzenia pracujące pod mobilnymi systemami 
Apple i Android lub komputerowym systemem Windows. Aplikacja automatycznie indeksuje 
całą dostępną na dysku muzykę, umożliwiając również odsłuch z serwerów sieciowych. Poza 
możliwością uzyskania dostępu do osobistej biblioteki plików dźwiękowych, aplikacja obsługuje 
także muzyczne serwisy streamingowe: Tidal, Spotify®, Amazon Prime Music, Deezer, KKBox, 
Pandora®, QQMusic, Rhapsody®, SiriusXM® i Songza. 

Posiadasz inne systemy audio w swoim domu i pragniesz przesyłać muzykę bezprzewodowo także 
do niego? Nie ma problemu, po prostu podłącz po jednym z MB50 do każdego swojego systemu 
audio a możliwym stanie się przesyłanie muzyki do wszystkich z nich. Jeśli dysponujesz kilkoma 
mobilnymi urządzeniami (np.: telefon komórkowy, tablet, laptop) na których zainstalowano 
aplikację sterującą MB50, możliwym będzie jednoczesne przesyłanie różnej muzyki do każdego 
z systemów muzycznych. 

Dwa analogowe i dwa cyfrowe wyjścia sygnału łączą MB50 z pozostałymi komponentami 
posiadanego systemu muzycznego. Gniazda wyjściowe umożliwiają wyprowadzenie sygnału w 
postaci analogowej za pomocą pary XLR lub pary gniazd RCA, a w postaci cyfrowej za pomocą 
jednego złącza koaksjalnego i jednego optycznego. Para gniazd wejściowych RCA oraz dwa 
wejściowe gniazda cyfrowe (koaksjalne i optyczne) umożliwiają podłączenie odtwarzacza płyt 
CD, przekształcając wtedy MB50 w mini-przedwzmacniacz. 

Dwie anteny Wi-Fi zapewniają mocny sygnał bezprzewodowy pozwalający na bezproblemowe 
przesyłanie dźwięku. MB50 może zostać podłączony do posiadanej sieci Ethernet za pomocą 
opcjonalnego adaptera USB-Ethernet. 

Rozmiary MB50 pasują idealnie do zintegrowanego systemu audio MXA70 jak i do wzmacniacza 
słuchawkowego MHA100, dzięki czemu można stworzyć doskonały zestaw hi-fi umożliwiający 
wysokiej jakości streaming.
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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 (SxWxG): 45cm x 15cm x 43cm 
• Waga: 11,6 kg
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Tuner MR87 łączy w sobie wyjątkową czułość odbioru sygnału radiowego, unikalny system 
dostrajania stacji radiowych oraz wspaniałą jakość prezentacji najwyższej klasy dźwięku 
stereofonicznego. Ostatnie osiągnięcia w zakresie rozwoju miniaturyzacji obwodów 
elektronicznych oraz zastosowanie oprogramowania komputerowego w tunerach, w połączeniu z 
legendarną technologią McIntosha, zaowocowały możliwościami odbioru sygnałów o najwyższym 
natężeniu przy zachowaniu nadzwyczajnie niskich zniekształceń. Dzięki temu MR87 obsługuje 
szersze spektrum świetnie brzmiących stacji radiowych.

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

Zastosowanie koaksjalnego i optycznego gniazda sygnału wyjściowego zapewnia niespodziewaną 
wszechstronność . MR87 umożliwia przesyłanie sygnału radiowego poprzez wyjście koaksjalne 
lub optyczne do przedwzmacniacza wyposażonego w przetwornik cyfrowy lub do dekodera.

Fluorescencyjny, dwuliniowy wyświetlacz (VFD) pokazuje nazwę zespołu, stacji radiowej, rodzaj 
odtwarzanego gatunku muzyczn go oraz tytuł utworu. Posiada on możliwość wygaszenia podczas 
odsłuchu.

MR87 oferuje zaawansowane funkcje monitorowania sygnału radiowego. 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. Urządzenie obsługuje system 
kontroli i przesyłania danych McIntosha. Zastosowanie interfejsu RS232 umożliwia sterowanie 
tunerem przy użyciu sprzętu innych firm.
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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: 33,3, 45, 78 obr./min.
• Wymiary (SxWxG): 23x45x54 cm
• Waga: 19 kg
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Pierwszy w historii McIntosha gramofon analogowy to współczesna 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 mechaniczna czynią z MT10 
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 gwarantuje precyzyjną i cichą 
pracę zespołu, wolna od pasożytniczych wibracji. Nad bezszelestną pracą talerza czuwa również 
szwajcarski silnik o regulowanej prędkości, zapewniający jednocześnie nadzwyczajną 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 także płyt o 78 obr./min. Większość ustawień i regulacji wykonano  
w fabryce, co znakomicie upraszcza kalibrację gramofonu przez użytkownika.
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Gramofon
• Prędkości obrotowe: 33,3, 45, 78 obr./min.
• Wymiary (SxWxG): 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
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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, którana 
pewno będzie tematem rozmów pomiędzy przyjaciółmi i gośćmi.

Każdy MT5 jest w odpowiedni sposób kalibrowany w fabryce dziękiczemu 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 kontrolaobrotów silnika gwarantują 
absolutną stabilność i cichą pracę urządzenia, zapewniając przyjemność z obcowania z płytą 
winylową. Pomimo tego, że konstrukcja gramofonu jest misterna to jego ostateczna 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 jednocześnie w pełni wykorzystuje 
materiały obudowy służące do eliminowania 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 wyposażeniu, 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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• Typ wkładki: MC wysokonapięciowa
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 50kHz
• Impedancja obciążenia: 1000 Ω
• Separacja kanałów: 35 dB
• Równowaga kanałów: 0,5dB
• Rekomendowana siła nacisku: 2 g
• Masa wkładki: 6,3 g
• Nominalne napięcie wkładki: 2,5mV @ 5cm/s
• Podatność wkładki: 15 * 10-6 cm/dyne
• Kształt igły: eliptyczna diamentowa
• Prędkości obrotowe: 33,3, 45 obr./min.
• Wymiary (SxWxG):  45,2 cm x 12.7cm (15.2 cm z pokrywą) x 43.2 cm
• Waga: 13.2 kg 
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Gramofon MT2 łączy w sobie to co najnowsze w zakresie technologii odtwarzania płyt winylowych z 
typowym dla firmy McIntosh wzornictwem, zapewniając przy okazji doskonałą jakość dźwięku oraz 
precyzyjne odtwarzanie płyt analogowych. MT2 to doskonały sposób na ulepszenie posiadanego 
systemu audio poprzez dodanie do niego urządzenia umożliwiającego wejście w świat analogu. 
Pełen zestaw funkcji umożliwia odtworzenie wszystkich posiadanych nagrań z doskonałym 
realizmem brzmienia. 

Zaawansowana konstrukcja elektroniczna i mechaniczna modelu MT2 zapewni swojemu 
posiadaczowi wiele lat pewnej i bezproblemowej pracy. Delikatna, zielonkawa poświata emanująca 
spod talerza i zewnętrznych krawędzi plinty, tworzy dodatkowo wyrafinowane doznania estetyczne. 
MT2 to kompletny gramofon z zainstalowanym ramieniem i wkładką. Ma on napęd paskowy i może 
pracować z prędkościami 33-1/3 oraz 45 obrotów na minutę. 

Gramofon jest niemal gotowy do użytku tuż po wyjęciu z pudełka, gdyż wszystkie kluczowe 
elementy zostały zamontowane przez pracowników firmy McIntosh w celu zapewnienia jak 
najwyższej jakości dźwięku. Siła nacisku, anti-skating, overhang wkładki oraz wysokość ramienia są 
fabrycznie ustawione. Pozostałe etapy konfiguracji MT2 są nieskomplikowane, dzięki czemu jego 
użytkownik będzie mógł szybko cieszyć się brzmieniem swoich ulubionych winyli.

Na ramieniu fabrycznie zamontowano wysokopoziomową wkładkę typu Moving Coil Sumiko Blue 
Point No.2. Może ona współpracować z wejściami dla wkładek MM. Wkładka ma diamentową igłę 
ze szlifem eliptycznym i aluminiowy wspornik igły wykonany ze specjalnego stopu metali. Lekkie 
ramię wykonano z dural-aluminium ze specjalnymi materiałami tłumiącymi drgania. Pomimo swojej 
lekkości jest ono nadzwyczaj sztywne. Bezgłośne łożyska pionowe posiadają dwie precyzyjne 
powierzchnie ceramiczne z płynem tłumiącym, natomiast łożysko poziome to łożysko szafirowe 
gimbal. Wysoka impedancja oraz wysokie napięcie wyjściowe zastosowanej wkładki zapewniają 
niemal bezszumowe odtwarzanie muzyki. 

 Talerz o grubości 3cm i masie 2,3kg wykonano z dynamicznie wyważonego polioksymetylenu (POM), 
znanego lepiej pod nazwą handlową Delrin®. Pomaga on tłumić zewnętrzne drgania, a spora masa 
daje bezwładność stabilizującą prędkość odczytu. Talerz wewnętrzny jest wykonany z precyzyjnie 
obrobionego na CNC aluminium. Talerze obracają się na wale z polerowanej i hartowanej stali w 
spiekanej panewce z brązu. Silnik prądu stałego ma szczotki z nierdzewnej stali i jest napędzany 
przez zewnętrzny stabilizowany zasilacz. Został on całkowicie oddzielony od obudowy aby drgania 
nie zakłócały odczytu płyt. 

Plinta MT2 składa się z kilku warstw, które zoptymalizowano pod kątem izolacji od niepożądanych 
rezonansów. Mocno skompresowana drewniana podstawa wykończona została czarnym lakierem, 
podczas gdy płyty akrylowe, górna i środkowa, pomagają w absorbowaniu niepożądanych wibracji. 
Gramofon posiada system podświetlenia górnej płyty i talerza. Do wykonania podświetlenia 
wykorzystano włókna optyczne i długowieczne diody LED. 

W zestawie z gramofonem otrzymujemy odpowiednio wyprofilowaną, przezroczystą pokrywę 
przeciwkurzową. MT2 jest kompatybilny z szeroką gamą firmowych przedwzmacniaczy 
gramofonowych, przedwzmacniaczy stereofonicznych, wzmacniaczy zintegrowanych i procesorów 
AV standardowo wyposażonych w wejścia phono.
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• 300W przy 8/4/2 Ohma
• Autoformery (najsłynniejsze transformatory McIntosh-a) + Power Guard®
• Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący na wejściu USB sygnał PCM  

do 32 Bit/384 kHz i DXD 384kHz oraz sygnał DSD aż do DSD256
• Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący częstotliwość próbkowania  

do 24 Bit/192 kHz na wejściach cyfrowych: koncentrycznym i optycznym
• Firmowe wejście MCT (DIN) umożliwiające podłączenie transportu CD/SACD MCT-450
• Liczne wejścia cyfrowe: asynchroniczne USB, 2 koaksjalne, 2 optyczne i MCT (DIN)
• Wzmacniacz gramofonowy MC/MM z regulacją ustawień
• Wzmacniacz słuchawkowy High Drive z układem HXD® (Headphone Crossfeed Director)
• Ośmiozakresowa regulacja barwy dźwięku
• Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.005%
• Wymiary (SxWxG): 445 x 240 x 559 mm (łącznie z wystającymi elementami)
• Waga: 45,8 kg
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Najnowszy wzmacniacz MA9000 może pomóc w osiągnięciu audiofilskiej perfekcji. Urządzenie 
to oferuje aż 300 W mocy na kanał i jest największym oraz najmocniejszym wzmacniaczem 
zintegrowanym McIntosha, zawierającym w jednej obudowie wysokiej klasy końcówkę mocy, 
przedwzmacniacz, przetwornik cyfrowo-analogowy najnowszej generacji i wzmacniacz 
gramofonowy dla wkładek MM i MC.

Jest to urządzenie pochodzące z najnowszej linii produktów firmy McIntosh posiadających 
supernowoczesny moduł Digital Audio DA1 wyposażony w ulepszony 8-kanałowy, 32-bitowy 
przetwornik cyfrowo-analogowy, pracujący w trybie Quad Balanced (Poczwórnie Symetryczny). 
Posiada on aż 6 wejść cyfrowych: dwa koncentryczne, dwa optyczne, jedno USB oraz jedno firmowe 
MCT (DIN) umożliwiające doskonałą transmisję sygnału CD i SACD z transportu McIntosh MCT450. 
Wraz z postępem technologii cyfrowej modułowa konstrukcja DA1 umożliwia w przyszłości jego 
wymianę na nowszą wersję. Dzięki takiej opcji zakup MA9000 to doskonała inwestycja na wiele lat.
Sekcja przedwzmacniacza umożliwia podłączenie aż 16 urządzeń. Cyfrowe wejścia koncentryczne 
i optyczne mogą przesyłać sygnał o maksymalnej częstotliwości do 24Bit/192kHz. Natomiast 
asynchroniczne wejście USB przyjmuje sygnał PCM do 32 Bit/384kHz i DXD 384kHz oraz DSD aż 
do DSD 256.

Dla obsługi sygnałów analogowych przeznaczono dwa wejścia symetryczne XLR i 6 wejść 
niesymetrycznych RCA. Wzmacniacz wyposażono w parę gniazda symetrycznych, o regulowanym 
natężeniu sygnału, umożliwiającą podłączenie zewnętrznej końcówki mocy. Zastosowano także 
dwie pary wyjść liniowych, jedno ze stałym poziomem i drugie z regulacją natężenia sygnału.

MA9000 oferuje na tyle wystarczającą ilość połączeń i nowoczesnej technologii, aby wszystkie 
możliwe źródła dźwięku mogły być jednocześnie podłączone, zapewniając przt tym doskonałe 
brzmienie. Każdemu wejściu można nadać nazwę wybraną przez użytkownika tego urządzenia.

W celu uzyskania jak najlepszej jakości połączeń wszystkie pozłacane gniazda MA9000 wykonano z 
wysokiej jakości mosiądzu. Natomiast opatentowane, pozłacane gniazda głośnikowe Solid ChinchTM 
gwarantują optymalne trzymanie nawet najgrubszych kabli uniemożliwiając ich przypadkowe 
poluzowanie się. Dyskretna ośmiozakresowa regulacja barwy tonów jest zapamiętywana oddzielnie 
dla każdego z wejść i pozwala ulubionym nagraniom brzmieć lepiej niż kiedykolwiek przedtem. 
Istnieje oczywiście możliwość całkowitego wyłączenia układu regulacji tonów.

Dwa dedykowane przedwzmacniacze gramofonowe (jeden dla wkładek MM oraz drugi dla MC) 
mogą zostać idealnie dostrojone do konkretnej wkładki , umożliwiając odkrycie na nowo posiadanej 
kolekcji płyt winylowych. 

Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje wyższy poziom wzmocnienia. 
Został on zoptymalizowany do pracy z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami, 
czego efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości wrażeń odsłuchowych.  Posiada on na 
wyposażeniu układ HXD® (Headphone Crossfeed Director), który ma na celu stworzenie iluzji 
odsłuchu z wykorzystaniem konwencjonalnych kolumn głośnikowych. Zastosowany wzmacniacz 
słuchawkowy umożliwia optymalne wysterowanie większości dostępnych na rynku słuchawek. 
Wyjście słuchawkowe posiada gniazdo jack 6,3 mm i jest przystosowane do słuchawek o impedancji 
20Ω-600Ω. 

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

MA9000 wyposażono w nowe mikroprocesory odpowiedzialne za kluczowe funkcje sterujące pracą 
urządzenia. Dokonano również wielu innych ulepszeń mających na celu uzyskanie jak najlepszego 
brzmienia. Zastosowano zaawansowane, wysokoprądowe tranzystory wyjściowe które zapewniają  
eliminację opóźnienia w uzyskaniu równowagi termicznej, czyli wzmacniacz brzmi dobrze zaraz po 
uruchomieniu, bez konieczności dłuższego rozgrzewania.
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Przy 300W na kanał wzmacniacz dysponuje dostateczną mocą, aby poprawnie wysterować 
praktycznie każde kolumny. Zastosowanie światowej sławy technologii McIntosh Output 
Autoformer®, zapewnia głośnikom zawsze pełne 300W mocy, niezależnie od ich impedancji.
Technologia Power Guard® uniemożliwia przesterowanie głośników tym samym chroniąc kolumny 
przed przesterowaniem lub uszkodzeniem. Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High 
Drive, oferuje wyższy poziom wzmocnienia. Został on zoptymalizowany do pracy z praktycznie 
wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami, czego efektem stało się uzyskanie najwyższej 
jakości wrażeń odsłuchowych.

Nowością jest zastosowanie radiatorów McIntosh Monogrammed Heatsinks™ charakteryzujących 
się umieszczonym na nich monogramem ,,Mc". Dzięki użyciu materiałów o najwyższej jakości, 
zwiększono efektywność odprowadzania ciepła ze wzmacniacza. Część obudowy MA9000 
wykonano z pięknie wypolerowanej stali nierdzewnej, która idealnie współgra z klasycznym 
szklanym panel przednim, niebieskimi wskaźnikami wychyłowymi i podświetlanymi na zielono 
napisami. Dzięki temu MA9000 stanowi ozdobę każdego salonu lub pokoju odsłuchowego.
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• 200 Watów przy 8/4/2 Ohma
• Autoformery (najsłynniejsze transformatory McIntosh-a) + Power Guard®
• Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący na wejściu USB sygnał PCM do 32 

Bit/384 kHz i DXD 384kHz oraz sygnał DSD aż do DSD256
• Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący częstotliwość próbkowania do 24 

Bit/192 kHz na wejściach cyfrowych: koncentrycznym i optycznym
• Firmowe wejście MCT (DIN) umożliwiające podłączenie transportu CD/SACD MCT-450
• Liczne wejścia cyfrowe: asynchroniczne USB, 2 koaksjalne, 2 optyczne i MCT (DIN)
• Wzmacniacz gramofonowy MC/MM z regulacją ustawień
• Wzmacniacz słuchawkowy z układem HXD® (Headphone Crossfeed Director)
• Pięciozakresowa regulacja barwy dźwięku
• Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.005%
• Wymiary (SxWxG): 194 x 445 x 559 mm (łącznie z wystającymi elementami)
• Waga: 34,1 kg
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Marzenia wielu miłośników sprzętu audio, o posiadaniu świetnie brzmiącego oraz bogato 
wyposażonego wzmacniacza zintegrowanego, spełnią się podczas słuchania swojej ulubionej 
muzyki przy wykorzystaniu wzmacniacza McIntosh MA8900. 

Oferujące 200 Watów urządzenie pochodzi z najnowszej linii produktów firmy McIntosh 
posiadających supernowoczesny cyfrowy moduł Digital Audio DA1. Wzmacniacz dysponuje 
dostateczną mocą aby poprawnie wysterować praktycznie każde kolumny. Zastosowanie 
światowej sławy technologii McIntosh Output Autoformer®, zapewnia głośnikom pełne 200W 
mocy, niezależnie od ich impedancji.

Wszystkie wejścia cyfrowe umieszczono w osobnym module DA1. Moduł ten będzie można  
w przyszłości wymienić na nowszą wersję. Konwersję cyfrowo-analogową wykonuje 8-kanałowy, 
32-bitowy układ zaaplikowany w konfiguracji Quad Balanced (poczwórny-symetryczny). Łącznie 
jest 6 wejść cyfrowych. Są to 2 wejścia koncentryczne, 2 optyczne, jedno USB i jedno firmowe MCT 
do połączenia z transportem SACD/CD MCT450. Wejścia koncentryczne i optyczne obsługują 
sygnały do 24-bitów/192kHz. Natomiast asynchroniczne wejście USB przyjmuje sygnał PCM  
do 32-bitów/384kHz, DXD 384kHz oraz DSD aż do DSD256.

W raz z postępem technologii cyfrowej modułowa konstrukcja DA1 umożliwia w przyszłości jego 
wymianę na  kolejną generację. Dzięki takiej opcji, zakup MA8900 to doskonała inwestycja na 
wiele lat, ponieważ nowy wzmacniacz McIntosha to tak naprawdę połączone w jednym urządzeniu 
najwyższej jakości układy końcówki mocy, przedwzmacniacza, modułowego przetwornika cyfrowo-
analogowego i przedwzmacniacza gramofonowego MM/MC. 

Sekcja przedwzmacniacza umożliwia podłączenie aż 14 urządzeń. Dla obsługi sygnałów analogowych 
przeznaczono jedno wejście symetryczne XLR i 6 wejść niesymetrycznych RCA. Wzmacniacz 
wyposażono w niesymetryczne gniazda umożliwiające podłączenie zewnętrznej końcówki mocy. 
Zastosowano dwie pary wyjść liniowych, jedno ze stałym poziomem i drugie z regulacją natężenia 
sygnału.

MA8900 oferuje na tyle wystarczającą ilość połączeń i nowoczesnej technologii, aby cała posiadana 
muzyka oraz źródła dźwięku mogły być jednocześnie podłączone, zapewniając doskonałe brzmienie. 
Użytkownik może nadawać nazwy wszystkim wejściom. Każde wejście jest niezależne i wszystkie 
wejścia są zawsze dostępne niezależnie od sposobu podłączenia źródeł. Dyskretna, pięciozakresowa 
regulacja barwy tonów jest zapamiętywana oddzielnie dla każdego z wejść i pozwala ulubionym 
nagraniom brzmieć lepiej niż kiedykolwiek dotychczas. Istnieje oczywiście możliwość całkowitego 
wyłączenia układu regulacji tonów.

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

Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje wyższy poziom wzmocnienia. 
Został on zoptymalizowany do pracy z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami, 
czego efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości wrażeń odsłuchowych.  Posiada on na 
wyposażeniu układ HXD® (Headphone Crossfeed Director), który ma na celu stworzenie iluzji 
odsłuchu z wykorzystaniem konwencjonalnych kolumn głośnikowych. Zastosowany wzmacniacz 
słuchawkowy umożliwia optymalne wysterowanie większości dostępnych na rynku słuchawek. 
Wyjście słuchawkowe posiada gniazdo jack 6,3 mm i jest przystosowane do słuchawek o impedancji 
20Ω-600Ω.

Funkcja Home Theater Pass Thru oznacza tryb pracy wzmacniacza, w którym regulacja głośności 
przestaje działać, a wzmacniacz staje się wówczas końcówką mocy. Dzięki temu istnieje możliwość 
idealnego zintegrowania MA8900 z posiadanym systemem kina domowego. Zestaw dodatkowych 
terminali pozwala na przesyłanie sygnałów sterujących i sygnałów wyzwalaczy. Zastosowano 
zaawansowane, wysokoprądowe tranzystory wyjściowe które zapewniają  eliminację opóźnienia 
w uzyskaniu równowagi termicznej, czyli wzmacniacz brzmi dobrze zaraz po uruchomieniu, bez 
konieczności dłuższego rozgrzewania.
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MA8900 wyposażono w nowe mikroprocesory odpowiedzialne za kluczowe funkcje sterujące 
pracą urządzenia. Dokonano również wielu innych ulepszeń mających na celu uzyskanie jak 
najlepszego brzmienia. MA8900 ma układy zabezpieczeń i monitorowania. Power Guard monitoruje 
i dopasowuje przebieg sygnału aby uniknąć wyraźnych zniekształceń i obcinania sygnału. Sentry 
Monitor to działający bez bezpieczników układ odłączający stopień wyjściowy w przypadku zwarcia 
- automatycznie przestawia się ona do normalnej pracy gdy problem zostanie usunięty.

Kolejną nowością jest zastosowanie radiatorów McIntosh Monogrammed Heatsinks™ 
charakteryzujących się umieszczonym na nich monogramem ,,Mc". Dzięki zastosowaniu w nich 
materiałów o najwyższej jakości, zwiększono efektywność odprowadzania ciepła ze wzmacniacza. 
Część obudowy MA8900 wykonano z pięknie wypolerowanej stali nierdzewnej, która idealnie 
współgra z klasycznym szklanym panel przednim McIntosha, niebieskimi wskaźnikami wychyłowymi 
i podświetlanymi na zielono napisami. Dzięki temu MA8900 stanowi ozdobę każdego salonu lub 
pokoju odsłuchowego.
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• 200 Watów przy 8/4/2 Ohma
• Moduł tunera radiowego AM/FM (obsługa systemu RDS umożliwia wyświetlanie informacji 

o słuchanych utworach i wykonawcach)
• Autoformery (najsłynniejsze transformatory McIntosh-a) + Power Guard®
• Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący na wejściu USB sygnał PCM do 32 

Bit/384 kHz i DXD 384kHz oraz sygnał DSD aż do DSD256
• Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący częstotliwość próbkowania do 24 

Bit/192 kHz na wejściach cyfrowych: koncentrycznym i optycznym
• Firmowe wejście MCT (DIN) umożliwiające podłączenie transportu CD/SACD MCT-450
• Liczne wejścia cyfrowe: asynchroniczne USB, 2 koaksjalne, 2 optyczne i MCT (DIN)
• Wzmacniacz gramofonowy MC/MM z regulacją ustawień
• Wzmacniacz słuchawkowy z układem HXD® (Headphone Crossfeed Director)
• Regulacja barwy dźwięku
• Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.005%
• Wymiary (SxWxG): 194 x 445 x 559 mm (łącznie z wystającymi elementami)
• Waga: 34,1 kg
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McIntosh MAC7200 to najnowszy amplituner z wymiennym modułem przetwornika cyfrowo-
analogowego i wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym dla wkładek MM/MC. McIntosh 
produkuje tunery radiowe już od lat 50. XX wieku i wciąż  korzysta z bogatego doświadczenia 
firmy w tej dziedzinie. Przez cały ten czas tego rodzaju produkty były dumą  firmy. Na przykład w 
roku 1972 powstał model MR78, który szybko stał się ponadczasowym klasykiem na rynku audio i 
obecnie jest poszukiwany przez kolekcjonerów. Wbudowany w MAC7200 moduł radiowy czerpie 
wzorce od swoich słynnych przodków. Jest to najwyższej jakości urządzenie pozwalające na odbiór 
stacji radiowych nadawanych na falach AM/FM. Obsługa systemu RDS umożliwia wyświetlanie 
informacji o słuchanych utworach i wykonawcach. Monitor jakości sygnału radiowego wyświetla 
poziom zakłóceń z odbić oraz szumów, co pomaga w optymalizacji ustawienia anteny. Osobne 
gałki PRESET i TUNING ułatwiają obsługę radia. MAC7200 oferuje miłośnikom radia najlepszą 
jakość odbioru, charakterystyczną dla wszystkich komponentów firmy McIntosh. Kolejnym 
udogodnieniem zainstalowanego modułu jest możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych dla 
każdego z obsługiwanych pasm. Dla pasma FM jest wejście typu F o impedancji 75Ω. Natomiast 
dla AM jest wejście RJ45 do współpracy z załączoną anteną McIntosh RAA2 Remote AM Antenna. 
Wersja europejska odbiera zakres FM 87.5-108 oraz zakres AM 522-1602kHz.

MAC7200 to amplituner który dysponuje dostateczną mocą aby skutecznie i bezpiecznie 
wysterować praktycznie każde kolumny. Zastosowanie światowej sławy technologii McIntosh 
Output Autoformer®, zapewnia głośnikom pełne 200W mocy, niezależnie od ich impedancji. 
Wyjątkowe doświadczenie firmy McIntosh w zakresie projektowania i wytwarzania transformatorów 
stało się już legendą w przemyśle audio. Urządzenie pochodzi z najnowszej linii produktów firmy 
McIntosh posiadających supernowoczesny, cyfrowy moduł Digital Audio DA1. Wszystkie wejścia 
cyfrowe umieszczono w osobnym module DA1. Moduł ten będzie można w przyszłości wymienić na 
nowszą wersję. Konwersję cyfrowo-analogową wykonuje 8-kanałowy, 32-bitowy układ zaaplikowany 
w konfiguracji Quad Balanced (poczwórny-symetryczny). Łącznie jest 6 wejść cyfrowych. Są to 2 
wejścia koncentryczne, 2 optyczne, jedno USB i jedno firmowe MCT do połączenia z transportem 
SACD/CD MCT450. Wejścia koncentryczne i optyczne obsługują sygnały do 24-bitów/192kHz. 
Natomiast asynchroniczne wejście USB przyjmuje sygnał PCM do 32-bitów/384kHz, DXD 384kHz 
oraz DSD aż do DSD256.

Wraz z postępem technologii cyfrowej modułowa konstrukcja DA1 umożliwia w przyszłości jego 
wymianę na  kolejną generację. Dzięki takiej opcji, zakup MAC7200 to doskonała inwestycja na 
wiele lat, ponieważ nowy amplituner McIntosha to tak naprawdę połączone w jednym urządzeniu 
najwyższej jakości układy końcówki mocy, przedwzmacniacza, analogowego tunera FM/AM, 
modułowego przetwornika cyfrowo-analogowego i przedwzmacniacza gramofonowego dla wkładek 
MM i MC. Sekcja przedwzmacniacza umożliwia w sumie podłączenie aż 14 urządzeń. Dla obsługi 
sygnałów analogowych przeznaczono 1 wejście symetryczne XLR i 5 wejść niesymetrycznych RCA. 
Wzmacniacz wyposażono także w niesymetryczne gniazda umożliwiające podłączenie zewnętrznej 
końcówki mocy. Zastosowano dwie pary wyjść liniowych, jedno ze stałym poziomem i drugie z 
regulacją natężenia sygnału.  

MAC7200 oferuje na tyle wystarczającą ilość połączeń i nowoczesnej technologii, aby cała 
posiadana muzyka oraz źródła dźwięku mogły być jednocześnie podłączone, zapewniając 
doskonałe brzmienie. Użytkownik może nadawać nazwy wszystkim wejściom. Każde wejście jest 
niezależne i wszystkie wejścia są zawsze dostępne niezależnie od sposobu podłączenia źródeł. Dwa 
dedykowane przedwzmacniacze gramofonowe dla wkładek MM i MC mogą być idealnie dostrojone 
do konkretnej wkładki, umożliwiając odkrycie na nowo posiadanej kolekcji płyt winylowych.

Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje wyższy poziom wzmocnienia. 
Został on zoptymalizowany do pracy z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami, 
czego efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości wrażeń odsłuchowych.  Posiada on na 
wyposażeniu układ HXD® (Headphone Crossfeed Director), który ma na celu stworzenie iluzji 
odsłuchu z wykorzystaniem konwencjonalnych kolumn głośnikowych. Zastosowany wzmacniacz 
słuchawkowy umożliwia optymalne wysterowanie większości dostępnych na rynku słuchawek. 
Wyjście słuchawkowe posiada gniazdo jack 6,3 mm i jest przystosowane do słuchawek o impedancji 
20Ω-600Ω. 
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Funkcja Home Theater Pass Thru oznacza tryb pracy wzmacniacza, w którym regulacja głośności 
przestaje działać, a wzmacniacz staje się wówczas końcówką mocy. Dzięki temu istnieje możliwość 
idealnego zintegrowania MAC7200 z posiadanym systemem kina domowego. Zaimplementowano 
regulatory barwy (tony niskie i wysokie), które mogą być pominięte. Tradycyjnie dostępne są 
gniazda dla przekazu sygnałów zdalnego sterowania, gniazda wyzwalaczy i gniazda do transmisji 
danych. Zastosowano zaawansowane, wysokoprądowe tranzystory wyjściowe które zapewniają  
eliminację opóźnienia w uzyskaniu równowagi termicznej, czyli wzmacniacz brzmi dobrze zaraz 
po uruchomieniu, bez konieczności dłuższego rozgrzewania. MAC7200 wyposażono w nowe 
mikroprocesory odpowiedzialne za kluczowe funkcje sterujące pracą urządzenia. Dokonano również 
wielu innych ulepszeń mających na celu uzyskanie jak najlepszego brzmienia.

Amplituner posiada układy zabezpieczeń i monitorowania pracy wzmacniacza. Power Guard 
monitoruje i dopasowuje przebieg sygnału aby uniknąć wyraźnych zniekształceń i obcinania 
sygnału. Sentry Monitor to działający bez bezpieczników układ odłączający stopień wyjściowy w 
przypadku zwarcia - automatycznie przestawia się ona do normalnej pracy gdy problem zostanie 
usunięty. Kolejną nowością jest zastosowanie radiatorów McIntosh Monogrammed Heatsinks™ 
charakteryzujących się umieszczonym na nich monogramem ,,Mc". Dzięki zastosowaniu w nich 
materiałów o najwyższej jakości, zwiększono efektywność odprowadzania ciepła ze wzmacniacza. 
MAC7200 zaprojektowano zgodnie z klasycznym dla McIntosha wzornictwem, włączając w 
to szklany panel czołowy o czarnym wykończeniu oraz błękitne podświetlenie wskaźników 
wychyłowych (watomierzy). Natomiast tradycyjnie na zielono iluminowane są logo producenta i 
napisy umieszczone na panelu przednim.
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• 200 Watów przy 8/4/2 Ohma
• Autoformery (najsłynniejsze transformatory McIntosh-a) + Power Guard®
• Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący na wejściu USB sygnał PCM do 32 

Bit/384 kHz i DXD 384kHz oraz sygnał DSD aż do DSD256
• Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący częstotliwość próbkowania do 24 

Bit/192 kHz na wejściach cyfrowych: koncentrycznym i optycznym
• Firmowe wejście MCT (DIN) umożliwiające podłączenie transportu CD/SACD MCT-450
• Liczne wejścia cyfrowe: asynchroniczne USB, 2 koaksjalne, 2 optyczne i MCT (DIN)
• Wzmacniacz gramofonowy MC/MM z regulacją ustawień
• Wzmacniacz słuchawkowy z układem HXD® (Headphone Crossfeed Director)
• Regulacja barwy dźwięku
• Poziom zniekształceń harmonicznych: 0.005%
• Wymiary (SxWxG): 194 x 445 x 559 mm (łącznie z wystającymi elementami)
• Waga: 34,1 kg
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McIntosh MA7200 – wzmacniacz zintegrowany z wymiennym modułem przetwornika cyfrowo-
analogowego i wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym MM/MC. MA7200 to 
wzmacniacz który dysponuje dostateczną mocą aby skutecznie i bezpiecznie wysterować 
praktycznie każde kolumny. Zastosowanie światowej sławy technologii McIntosh Output 
Autoformer®, zapewnia głośnikom pełne 200W mocy, niezależnie od ich impedancji. Wyjątkowe 
doświadczenie firmy McIntosh w zakresie projektowania i wytwarzania transformatorów stało się 
już legendą w przemyśle audio. Urządzenie pochodzi z najnowszej linii produktów firmy McIntosh 
posiadających supernowoczesny, cyfrowy moduł Digital Audio DA1.

Wszystkie wejścia cyfrowe umieszczono w osobnym module DA1. Moduł ten będzie można w 
przyszłości wymienić na nowszą wersję. Konwersję cyfrowo-analogową wykonuje 8-kanałowy, 
32-bitowy układ zaaplikowany w konfiguracji Quad Balanced (poczwórny-symetryczny). Łącznie 
jest 6 wejść cyfrowych. Są to 2 wejścia koncentryczne, 2 optyczne, jedno USB i jedno firmowe MCT 
do połączenia z transportem SACD/CD MCT450. Wejścia koncentryczne i optyczne obsługują 
sygnały do 24-bitów/192kHz. Natomiast asynchroniczne wejście USB przyjmuje sygnał PCM do 
32-bitów/384kHz, DXD 384kHz oraz DSD aż do DSD256.

Wraz z postępem technologii cyfrowej modułowa konstrukcja DA1 umożliwia w przyszłości jego 
wymianę na  kolejną generację. Dzięki takiej opcji, zakup MA7200 to doskonała inwestycja na 
wiele lat, ponieważ nowy wzmacniacz McIntosha to tak naprawdę połączone w jednym urządzeniu 
najwyższej jakości układy końcówki mocy, przedwzmacniacza, modułowego przetwornika 
cyfrowo-analogowego i przedwzmacniacza gramofonowego dla wkładek MM i MC. Sekcja 
przedwzmacniacza umożliwia w sumie podłączenie aż 14 urządzeń. 

Dla obsługi sygnałów analogowych przeznaczono 1 wejście symetryczne XLR i 5 wejść 
niesymetrycznych RCA. Wzmacniacz wyposażono także w niesymetryczne gniazda umożliwiające 
podłączenie zewnętrznej końcówki mocy. Zastosowano dwie pary wyjść liniowych, jedno ze stałym 
poziomem i drugie z regulacją natężenia sygnału.  

MA7200 oferuje na tyle wystarczającą ilość połączeń i nowoczesnej technologii, aby cała posiadana 
muzyka oraz źródła dźwięku mogły być jednocześnie podłączone, zapewniając doskonałe brzmienie. 
Użytkownik może nadawać nazwy wszystkim wejściom. Każde wejście jest niezależne i wszystkie 
wejścia są zawsze dostępne niezależnie od sposobu podłączenia źródeł.

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

Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje wyższy poziom wzmocnienia. 
Został on zoptymalizowany do pracy z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami, 
czego efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości wrażeń odsłuchowych.  Posiada on na 
wyposażeniu układ HXD® (Headphone Crossfeed Director), który ma na celu stworzenie iluzji 
odsłuchu z wykorzystaniem konwencjonalnych kolumn głośnikowych. Zastosowany wzmacniacz 
słuchawkowy umożliwia optymalne wysterowanie większości dostępnych na rynku słuchawek. 
Wyjście słuchawkowe posiada gniazdo jack 6,3 mm i jest przystosowane do słuchawek o impedancji 
20Ω-600Ω. 

Funkcja Home Theater Pass Thru oznacza tryb pracy wzmacniacza, w którym regulacja głośności 
przestaje działać, a wzmacniacz staje się wówczas końcówką mocy. Dzięki temu istnieje możliwość 
idealnego zintegrowania MA7200 z posiadanym systemem kina domowego. 

Zaimplementowano regulatory barwy (tony niskie i wysokie), które mogą być pominięte. Tradycyjnie 
dostępne są gniazda dla przekazu sygnałów zdalnego sterowania, gniazda wyzwalaczy i gniazda do 
transmisji danych.

Zastosowano zaawansowane, wysokoprądowe tranzystory wyjściowe które zapewniają  eliminację 
opóźnienia w uzyskaniu równowagi termicznej, czyli wzmacniacz brzmi dobrze zaraz po 
uruchomieniu, bez konieczności dłuższego rozgrzewania.
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MA7200 wyposażono w nowe mikroprocesory odpowiedzialne za kluczowe funkcje sterujące pracą 
urządzenia. Dokonano również wielu innych ulepszeń mających na celu uzyskanie jak najlepszego 
brzmienia.

Wzmacniacz posiada układy zabezpieczeń i monitorowania. Power Guard monitoruje i dopasowuje 
przebieg sygnału aby uniknąć wyraźnych zniekształceń i obcinania sygnału. Sentry Monitor 
to działający bez bezpieczników układ odłączający stopień wyjściowy w przypadku zwarcia - 
automatycznie przestawia się ona do normalnej pracy gdy problem zostanie usunięty.

Kolejną nowością jest zastosowanie radiatorów McIntosh Monogrammed Heatsinks™ 
charakteryzujących się umieszczonym na nich monogramem ,,Mc". Dzięki zastosowaniu w nich 
materiałów o najwyższej jakości, zwiększono efektywność odprowadzania ciepła ze wzmacniacza. 

MA7200 zaprojektowano zgodnie z klasycznym dla McIntosha wzornictwem, włączając w 
to szklany panel czołowy o czarnym wykończeniu oraz błękitne podświetlenie wskaźników 
wychyłowych (watomierzy). Natomiast tradycyjnie na zielono iluminowane są logo producenta i 
napisy umieszczone na panelu przednim.
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• Moc: 100W / 8Ω | 160W / 4Ω
• Zalecana impedancja kolumn: 4-8Ω (współczynnik tłumienia: 200 na 8Ω | 100 na 4Ω)
• Zniekształcenia THD: 0,005%
• Dynamic Headroom: 1,8dB
• Pasmo mocy: 20Hz-20kHz
• Pasmo przenoszenia +0, -0,5dB: 20Hz-20kHz; Pasmo przenoszenia +0, -3dB: 10Hz-100kHz
• Stosunek sygnał/szum: 95dB wejścia liniowe | 82dB wejście MM | 110dB wejście Power in
• Czułość wejść: 0,5V wejścia RCA | 0,25V wejście XLR | 1V wejście Power in | 2,5mV wejście MM
• Impedancja wejściowa (RCA, XLR): 20kΩ
• Obsługiwane sygnały cyfrowe optyczne/koncentryczne: 24-bity / 44.1kHz do 192kHz
• Obsługiwane sygnały cyfrowe MCT: 16-bitów / 44.1kHz (CD) DSD64 (SACD)
• Obsługiwane sygnały cyfrowe na USB: 32-bity / 44.1kHz do 384kHz (PCM) DSD64, DSD128, 

DSD256, DXD352.8kHz, DXD384kHz
• Wzmacniacz słuchawkowy z technologią HXD® i gniazdem na panelu przednim
• Przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM (Moving Magnet)
• Wymiary (SxWxG): 445 x152 x 559 mm
• Waga: 17,2 kg
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McIntosh MA5300 to wzmacniacz, który wyróżnia się na tle innych modeli McIntosha, gdyż z 
obudowy o wyjątkowo kompaktowych rozmiarach, oferuje również świetnej jakości dźwięk. Jest to 
więc idealny produkt dla osób dysponującymi niedużymi pomieszczeniami odsłuchowymi lub tych, 
które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze światem wysokiej jakości audio. 

Jednak pomimo niedużych rozmiarów nie ograniczono jego funkcjonalności. Moc MA5300 można 
monitorować na dwóch nowych wskaźnikach  mocy, które tradycyjnie zostały podświetlone na 
niebiesko, kolor charakterystyczny dla watomierzy McIntosha. Wychyłowe wskaźniki mocy mają 
podwójny opis skali pozwalający odczytać moc zarówno dla kolumn 8Ω jak i 4Ω.

Łączna liczba wejść cyfrowych i analogowych wynosi 12. Dla źródeł analogowych zainstalowano 4 
wejścia niesymetryczne RCA, jedno symetryczne XLR oraz wejście gramofonowe dla wkładek typu 
MM. Natomiast dla źródeł cyfrowych są po dwa wejścia koncentryczne i optyczne, jedno wejście 
USB i jedno wejście w firmowym standardzie MCT umożliwiające doskonałą transmisję sygnału 
CD/SACD z firmowego transportu MCT450. Wszystkie wejścia cyfrowe mieszczą się w cyfrowym 
module DA1. Ten supernowoczesny moduł Digital Audio DA1 został wyposażony w ulepszony 
8-kanałowy, 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy, pracujący w trybie Quad Balanced 
(Poczwórnie Symetryczny). Modułowa konstrukcja DA1 umożliwia w przyszłości jego wymianę na 
nowszą wersję. Cyfrowe wejścia koncentryczne i optyczne mogą przesyłać sygnał o maksymalnej 
częstotliwości do 24Bit/192kHz. Natomiast asynchroniczne wejście USB przyjmuje sygnał PCM 
do 32Bit/384kHz i DXD 384kHz oraz DSD aż do DSD256. Wszystkim wejściom można nadawać 
indywidualnie wybrane nazwy. Dostępna jest funkcja Home Theater Pass Thru która oznacza 
tryb pracy wzmacniacza, w którym regulacja głośności przestaje działać, a wzmacniacz staje się 
wówczas końcówką mocy. Dzięki temu istnieje możliwość idealnego zintegrowania MA5300 z 
posiadanym systemem kina domowego.

Oprócz tego wzmacniacz ma też wyjście z przedwzmacniacza i wejście na sekcję mocy. Nowy 
wzmacniacz ma także możliwość samodzielnego kontrolowania poziomu basów i tonów wysokich, 
przez co każdy użytkownik może dopasować je do osobistych preferencji. Regulacje te można 
odłączyć. 

Nowy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje wyższy poziom wzmocnienia. 
Został on zoptymalizowany do pracy z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami, 
czego efektem stało się uzyskanie najwyższej jakości wrażeń odsłuchowych.  Posiada on na 
wyposażeniu układ HXD® (Headphone Crossfeed Director), który ma na celu stworzenie iluzji 
odsłuchu z wykorzystaniem konwencjonalnych kolumn głośnikowych. Zastosowany wzmacniacz 
słuchawkowy umożliwia optymalne wysterowanie większości dostępnych na rynku słuchawek. 
Wyjście słuchawkowe posiada gniazdo jack 6,3 mm i jest przystosowane do słuchawek o impedancji 
20Ω-600Ω. 

W MA5300 zastosowano kilka sprawdzonych firmowych technologii. Power Guard® -  uniemożliwia 
przesterowanie głośników tym samym chroniąc kolumny przed uszkodzeniem. Sentry Monitor™ 
- zabezpiecza przed wystąpieniem zwarcia. Natomiast wzmacniacz słuchawkowy High Drive, 
oferuje wyższy od standardowego poziom wzmocnienia. Został on zoptymalizowany do pracy 
z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami, czego efektem stało się uzyskanie 
najwyższej jakości wrażeń odsłuchowych. 

MA5300 wyposażono w nowe mikroprocesory odpowiedzialne za kluczowe funkcje sterujące pracą 
urządzenia. Dokonano również wielu innych ulepszeń mających na celu uzyskanie jak najlepszego 
brzmienia. Zastosowano dwuwarstwowe chassis i  radiatory McIntosh Monogrammed Heatsinks™ 
charakteryzujące się umieszczonym na nich monogramem ,,Mc". Dzięki zastosowaniu w nich 
materiałów o najwyższej jakości, zwiększono efektywność odprowadzania ciepła ze wzmacniacza. 
Zaawansowane tranzystory wyjściowe eliminują potrzebę długiego rozgrzewania wzmacniacza 
przez co pokazuje on pełnię swych możliwości praktycznie zaraz po włączeniu. Na wyposażeniu są 
też gniazda do połączeń sterowania oraz port serwisowy. 

Obudowę MA5300 wykonano z wysokiej jakości materiałów, które świetnie  współgrają z klasycznym 
szklanym panelem przednim, niebieskimi wskaźnikami i podświetlanymi na zielono napisami.
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• Moc: 100W/8Ω | 160W/4Ω
• Dynamic headroom: 1,8dB
• Współczynnik tłumienia: 200 dla 8Ω | 100 dla 4Ω
• Zniekształcenia THD: 0,03%
• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz (0, -0,5dB) | 10Hz-100kHz (0, -3dB)
• Stosunek sygnał/szum: 97dB liniowe | 80dB MM
• Czułość wejściowa: 0,6V na XLR | 0,3V na RCA | 3mV na MM
• Impedancja wejściowa: 20kΩ dla RCA i XLR
• Wymiary (SxWxG): 305x194x457 mm
• Masa: 12,7 kg
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Firma McIntosh, po raz pierwszy w prawie 70-letniej historii, wprowadza do swojej oferty 
hybrydowy wzmacniacz zintegrowany. MA252 posiada wysokiej jakości lampy próżniowe oraz 
nowoczesne układy tranzystorowe i elektroniczne. Wyjątkowy retro-wygląd MA252 wzorowany jest 
częściowo na legendarnym modelu MC275. Połączenie tego co najlepsze w technologii lampowej 
i tranzystorowej owocuje powstaniem wzmacniacza, który zachwyca pod względem wizualnym 
oraz dźwiękowym. W przedwzmacniaczu McIntosha MA252 zastosowano po dwie lampy 12AX7a 
i 12AT7, umieszczone w estetycznych klatkach ochronnych. Tranzystorowy stopień wyjściowy jest 
bezpośrednio sprzężony i zapewnia moc 100W/8Ω oraz 160W/4Ω.

Całkowicie analogowa konstrukcja MA252 umożliwia podłączenie źródeł dźwięku do dwóch par 
gniazd niezbalansowanych i jednej pary gniazd zbalansowanych. Dodatkowo, posiadacze płyt 
winylowych mogą podłączyć bezpośrednio do wzmacniacza gramofon wyposażony we wkładkę 
elektromagnetyczną (MM - Moving Magnet). Wejściom można nadać indywidualnie wybrane nazwy. 
Oprócz złoconych terminali głośnikowych zainstalowano pełnopasmowe wyjście subwooferowe 
RCA. Wzmacniacz me regulację barwy (niskie, wysokie) oraz regulację balansu. Regulację barwy 
można pominąć. Pozłacane zaciski terminali głośnikowych gwarantują najlepszą jakość podłączenia 
dla wszystkich kabli głośnikowych, a wysokiej jakości gniazda RCA i XLR polepszają transmisję 
sygnału dźwiękowego z przedwzmacniacza. 

Wzmacniacz posiada radiatory McIntosh Monogrammed Heatsinks™ charakteryzujące się 
umieszczonym na nich monogramem ,,Mc". Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, 
zwiększono efektywność odprowadzania ciepła ze wzmacniacza. Radiatory zostały połączone  
z zaawansowanymi technologicznie tranzystorami wyjściowymi co eliminuje potrzebę oczekiwania 
na rozgrzanie urządzenia i oferuje najwyższą jakość dźwięku dostępną już od momentu jego 
włączenia. 

MA252 to pierwszy produkt McIntosha posiadający lampy próżniowe, który wyposażono w firmową 
technologię Power Guard® - uniemożliwiającą przesterowanie głośników tym samym chroniąc 
kolumny przed uszkodzeniem. Gdy Power Guard® zostanie automatycznie aktywowany, użytkownik 
wzmacniacza zostanie o tym poinformowany, poprzez zmianę koloru dwóch lamp z zielonego 
na bursztynowy. Gdy efekt przesterowania minie, wówczas lampy znów będą podświetlane na 
zielono. Inną firmową technologią zastosowaną w MA252 jest Sentry Monitor™. Jeśli dojdzie do 
zwarcia przewodów, wówczas Sentry Monitor™, chroniąc urządzenie przed uszkodzeniem, wyłączy 
wzmacniacz, a odpowiednia dioda LED zacznie błyskać, informując o zaistniałym zdarzeniu. 
Natomiast, zainstalowany na stałe, wzmacniacz słuchawkowy High Drive, oferuje wyższy od 
standardowego poziom wzmocnienia. Został on zoptymalizowany do pracy z praktycznie 
wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami, co poskutkowało uzyskaniem najwyższej jakości 
wrażeń odsłuchowych. 

Przedni panel MA252 dysponuje czytelnym wyświetlaczem OLED informującym o parametrach 
pracy wzmacniacza, które można konfigurować za pomocą dwóch pokręteł lub za pomocą pilota 
zdalnego sterowania.

MA252 zaprojektowano zgodnie z klasycznym dla McIntosha wzornictwem, włączając w to 
elementy wykonane z polerowanej stali nierdzewnej oraz odlewany z aluminium napis oznaczający 
model urządzenia, umieszczony na dwóch jego bocznych ściankach.
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• Moc na kanał: 200W/8Ω | 320W/4Ω
• Zalecana impedancja głośników: 4Ω lub 8Ω
• Pasmo mocy: 20Hz - 20kHz
• Zniekształcenia THD: 0.03%
• Dynamic Headroom: 1.5dB
• Pasmo przenoszenia: +0,-0.5dB 20Hz-20kHz | +0, -3dB 10Hz-100kHz
• Czułość wejścia MM: 2.5mV
• Czułość wejść liniowych: 0.5V symetryczne | 0.25V niesymetryczne
• Stosunek sygnał-szum MM: 82dB
• Stosunek sygnał-szum liniowe: 93dB
• Impedancja wejść liniowych: 20kΩ (obydwa rodzaje)
• Damping Factor: >200 dla 8Ω | >100 dla 4Ω
• Maksymalny poziom wyjściowy przedwzmacniacza: 8V
• Wymiary (SxWxG): 44.5x25.1x52.1 cm
• Waga: 29.9 kg
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Firma McIntosh, po sukcesie jaki odniósł MA252 - pierwszy w prawie 70-letniej historii firmy 
hybrydowy wzmacniacz zintegrowany - wprowadza do swojej oferty nowy model tego typu 
urządzenia. MA352 łączy w sobie to co najlepsze w technologii lamp próżniowych i układów 
tranzystorowych. Wynikiem tego połączenia jest wzmacniacz o niebanalnym wyglądzie, 
wykorzystujący zalety dwóch przeciwstawnych filozofii audio - lampowej i tranzystorowej - w celu  
reprodukcji muzyki na najwyższym poziomie.

Hybrydowy wzmacniacz zintegrowany MA352 to urządzenie w pełni analogowe wyposażone  
w wysokiej jakości lampy próżniowe oraz nowoczesne układy tranzystorowe i elektroniczne.  
W sekcji przedwzmacniacza zastosowano po dwie lampy 12AX7a i 12AT7, umieszczone  
w estetycznych klatkach ochronnych. Natomiast tranzystorowy stopień wyjściowy MA352 jest 
bezpośrednio sprzężony z obciążeniem. Wysokoprądowe tranzystory szybko osiągają równowagę 
termiczną i wzmacniacz nie wymaga długiego rozgrzewania.

Dzięki użyciu tranzystorów, na wyjściu urządzenia udało się uzyskać moc 200W przy impedancji 
8Ω i 320W przy 4Ω. Tak wysokie wartości umożliwiają wysterowanie niemal każdego zestawu 
głośnikowego. Dwa podświetlane na niebiesko wskaźniki mocy umożliwiają odczyt wartości mocy 
wyjściowej dla obu wspomnianych wyżej impedancji. 

MA352 posiada 2 wejścia symetryczne i 3 wejścia niesymetryczne dla różnych źródeł dźwięku, 
a także dodatkowe wejście gramofonowe dla wkładek MM z możliwością regulacji impedancji 
wejściowej dla tych wkładek. Charakter brzmienia można dopasować przy pomocy pięciopunktowej, 
analogowej regulacji barwy, gdzie każde pasmo ma zakres regulacji +/-12dB. Regulację barwy 
można wyłączyć. Dostępna jest też funkcja obejścia dla kina domowego (Home Theater Pass 
Through). Funkcja ta oznacza tryb pracy wzmacniacza, w którym regulacja głośności przestaje 
działać, a wzmacniacz staje się wówczas końcówką mocy. Dzięki temu istnieje możliwość idealnego 
zintegrowania MA352 z posiadanym systemem kina domowego.

Oprócz złoconych terminali głośnikowych do dyspozycji jest też wyjście słuchawkowe jack 6,35mm 
i zmiennopoziomowe wyjście sygnału z przedwzmacniacza, co pozwala na podłączenie zewnętrznej 
końcówki mocy, pojedynczego lub dwóch aktywnych subwooferów. Wbudowany wzmacniacz 
słuchawkowy High Drive oferuje wyższy poziom wzmocnienia. Został on zoptymalizowany 
do pracy z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku słuchawkami, czego efektem stało się 
uzyskanie najwyższej jakości wrażeń odsłuchowych. Posiada on na wyposażeniu firmowy system 
obróbki stereo HXD® (Headphone Crossfeed Director), który ma na celu stworzenie iluzji odsłuchu 
z wykorzystaniem konwencjonalnych kolumn głośnikowych. Układ ten można wyłączyć.

W MA352 zaimplementowano firmowe rozwiązania zabezpieczające. Opatentowana technologia 
Power Guard® monitoruje sygnał wyjściowy i na bieżąco dostosowuje sygnał wejściowy aby uniknąć  
zjawiska tzw. clippingu (obcinania sygnału), który potencjalnie może skutkować uszkodzeniem 
głośników. Pracujący bez bezpieczników układ Sentry Monitor™ chroni przed zwarciem i w razie 
potrzeby odcina stopień wyjściowy, a potem automatycznie powraca do zwykłej pracy gdy warunki 
na to pozwalają. Radiatory McIntosh Monogrammed Heatsinks™ charakteryzują się umieszczonym 
na nich monogramem ,,Mc". Dzięki zastosowaniu w nich materiałów o najwyższej jakości, 
zwiększono efektywność odprowadzania ciepła ze wzmacniacza. Firmowa technologia Power 
Control, umożliwia włączanie lub wyłączanie różnych innych urządzeń McIntosha połączonych  
w jeden system. Wyposażenie uzupełniają porty dla sygnałów sterujących i dla wyzwalacza, a także 
port serwisowy.

Urządzenie spoczywa na chassis wykonanym z polerowanej stali nierdzewnej. Aluminiowe napisy 
z oznaczeniem modelu wzmacniacza znajdują się na obu jego bokach. Podświetlone na niebiesko 
wskaźniki mocy, aluminiowe gałki, podświetlane na zielono logo oraz frontowy panel z czarnego 
szkła stanowią o ponadczasowym wyglądzie MA352.
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• Współpraca ze słuchawkami o impedancji od 8 do 600 omów
• Gniazdo słuchawkowe: ø 6,3 mm
• Możliwość podłączenia 8-omowych kolumn głośnikowych
• Moc: 50 W/8 Ohm
• Układ Sentry Monitor® (zabezpiecza przed zwarciem) + Power Guard®
• Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący częstotliwość 

próbkowania do 32 Bit/192 kHz.
• Cztery wejścia cyfrowe: asynchroniczne USB 2.0, MCT, koaksjalne i optyczne
• Dwie pary wejść analogowych: zbalansowana (XLR) i niezbalansowana (RCA)
• Wyjście sygnału z przedwzmacniacza pozwala przesyłać dźwięk do zewnętrznej końcówki 

mocy lub do subwoofera
• Pięciozakresowa regulacja poziomu podbicia niskich tonów
• Moc wyjściowa: 250 mW (ustawienie Normal), 1W (ustawienie High)
• Pasmo przenoszenia 20-20 000 Hz, stosunek sygnał/szum: 105 dB
• Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): 0,005 %
• Wymiary (SxWxG): 29,2 x 14,9 x 45,7 cm
• Waga: 12 kg
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Wzmacniacz słuchawkowy McIntosh MHA150 to w linii prostej następca wielokrotnie nagradzanego 
modelu MHA100. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania z zakresu konwersji sygnału 
cyfrowego poszerzyły funkcjonalność nowego modelu.

Największą zmianą w stosunku do poprzednika jest konwerter cyfrowo-analogowy obsługujący 
większą gamę sygnałów cyfrowych. Pozostałe możliwości funkcjonalne i parametry pozostały 
niemal dokładnie takie same.

Wykorzystano firmową technologię autoformerów zaadaptowaną do specyfiki obciążenia jakim są 
słuchawki. Do wyboru są trzy tryby pracy dopasowane do różnych impedancji słuchawek. Można 
wybrać zakres 8-40Ω, 40-150Ω lub 150-600Ω. Dzięki temu każde słuchawki podłączone do tego 
urządzenia zapewniają najlepsze wrażenia dźwiękowe. Wyjście słuchawkowe o średnicy 6,3 mm 
znajduje się na przedniej ściance.

Na wyposażeniu jest system HXD (Headphone Crossfeed Director), który przetwarza dźwięk tak 
by na słuchawkach uzyskać efekt lokalizacji podobny jak z kolumn. Barwę można dopasować 
przy pomocy pięciostopniowej regulacji basu (Bass Boost Control). Regulacja działa w zakresie 
0-12,5dB ze skokiem 2,5dB dzięki czemu zapewnia dopasowanie poziomu natężenia niskich tonów 
do własnych preferencji. 

Gama obsługiwanych sygnałów cyfrowych obejmuje DSD i DXD. Na wejście USB można podać 
sygnał PCM do 32-bitów/384kHz, DSD64, DSD128 and DSD256, a także DXD 352.8kHz i DXD 
384kHz. Są jeszcze dodatkowo dwa wejścia cyfrowe: optyczne i koncentryczne. Na tych wejściach 
obsługiwane są sygnały PCM 16bitów, 24bity, 32-192kHz. Nowością, obecną w MHA150 jest 
firmowe wejście cyfrowe MCT, które przy współpracy z dedykowanym transportem SACD/CD 
MCT450 gwarantuje najwyższy poziom transmisji sygnału DSD. 

MHA150 ma wbudowany 50-watowy wzmacniacz mocy i wyjścia głośnikowe. Jest też wyjście 
z przedwzmacniacza na gniazdach RCA. Wysokiej jakości gniazda głośnikowe umożliwiają 
podłączenie zestawów głośnikowych o 8-omowej impedancji.

Dla sygnałów analogowych jest zarówno wejście niesymetryczne RCA jak i symetryczne XLR. Na 
wyposażeniu jest wejście i wyjście dla sygnałów wyzwalaczy. Ze wzmacniaczem dostarczany jest 
pilot zdalnego sterowania.

W pełni automatyczny układ Sentry Monitor, zabezpiecza urządzenie przed możliwością wystąpienia 
zwarcia. MHA150 posiada również wbudowany układ Power Guard, będący opatentowanym 
wynalazkiem firmy McIntosh. Jego zadanie polega na nieustannym monitorowaniu mocy wyjściowej 
wzmacniacza i zabezpieczeniu urządzenia przed przesterowaniem.

Obudowę wzmacniacza stworzono z wykorzystaniem pięknie wypolerowanej stali nierdzewnej, 
która idealnie współgra z klasycznym szklanym panelem przednim McIntosha, stanowiąc ozdobę 
każdego salonu.

Mniejsza, bardziej kompaktowa obudowa MHA150, ułatwia ustawienie urządzenia w różnych 
nietypowych miejscach, zwiększając możliwość dopasowania wzmacniacza do istniejącego 
otoczenia. Szerokość  jest taka sama jak odtwarzacza strumieniowego MB50 i wzmacniacza 
gramofonowego MP100 co pozwala stworzyć dopasowany wzorniczo system audio o wyjątkowo 
zgrabnym wyglądzie.

MHA 150 to także idealny partner dla firmowych słuchawek MHP1000.
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• Obsługiwane sygnały: PCM 16-bitów, 24-bity, 32-bity do 192kHz, DSD64, DSD128, 
DXD352.8, DXD384

• Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy o dwóch trybach wzmocnienia Low/High
• Kompatybilny ze słuchawkami o impedancji od 8-600 Ω 
• Dwa wejścia cyfrowe USB, oraz wyjście liniowe 3,5mm
• Bezprzewodowe połączenie dzięki użyciu technologii Bluetooth® 4.2 z aptX™
• Akumulator o pojemności 3000mAh
• Moc wyjściowa: 200mW
• Pasmo mocy: 20Hz - 20.000Hz
• Pasmo przenoszenia: 20-50.000Hz (+0, -0,5dB)
• Zniekształcenia THD: 0,005%
• Stosunek sygnał/szum: 105dB
• Napięcie przedwzmacniacza: 1,8V
• Wejścia USB: 1 * typ A | 1 * micro B
• Wymiary (SxWxG): 70x155x14 mm
• Masa: 0,2 kg
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Słuchaj swojej ulubionej muzyki z jakością typową dla urządzeń marki McIntosh, wszędzie tam 
dokąd się udasz. Dzięki MHA50 twoje słuchawki będą ci wdzięczne za taką możliwość. 

W dzisiejszych czasach niemal wszyscy mają przy sobie większość, jeśli nie całość swojej ulubionej 
muzyki w kieszeni lub torbie, gdzie jest łatwo dostępna poprzez użycie słuchawek. Chociaż jest 
to wygodne to nie brzmi ona tak dobrze, jak to tylko możliwe. Jakość muzyki odtwarzanej ze 
smartfona, tabletu lub laptopa mogłaby być wyższa. Mobilny MHA50 może wydobyć z posiadanej 
muzyki wszystko to co najlepsze i sprawić aby dzięki twoim słuchawkom zabrzmiała lepiej niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Do MHA50 poprzez wejścia USB można podłączyć kablami przenośne urządzenia z rodziny Apple® 
iOS, urządzenia Android OTG, a także komputery Mac® i Windows® (w przypadku Windows należy 
zainstalować sterowniki od producenta). Firma McIntosh zadbała także o bezprzewodową transmisję 
sygnału muzycznego dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth® 4.2, także z wykorzystaniem 
kodeka aptX™.

McIntosh MHA50 stanowi połączenie wzmacniacza słuchawkowego z przetwornikiem DAC. Warto 
zauważyć, iż jest to pierwszy w pełni przenośny sprzęt tej firmy. Zastosowano w nim wysokiej 
jakości 32-bitowy konwerter cyfrowo analogowy. Obsługiwane są pliki wysokiej rozdzielczości 
32-bity/192kHz, DSD64, DSD128, DXD352.8, DXD384 i praca w asynchronicznym trybie USB 
audio.

Akumulator o pojemności 3000 mAh zapewnia do 6 godzin ciągłego odtwarzania na jednym 
ładowaniu nawet w przypadku nieustannego korzystania z interfejsu Bluetooth®. Oczywiście w 
przypadku korzystania z połączenia przewodowego czas pracy ulega znaczącemu wydłużeniu.  
MHA50 to eleganckie, lekkie i kompaktowe urządzenie, którego wielkość zbliżona jest do 
smartfonów. Obudowa ma z jednej strony skośnie ustawione i nieznacznie zaokrąglone ścianki 
aby ułatwić trzymanie i przenoszenie w kieszeni. Panel frontowy jest szklany i znajduje się na nim 
dotykowy regulator głośności zainspirowany klasycznym wyglądem gałek znanych ze sprzętu 
stacjonarnego McIntosha. MHA50 został wykonany głównie z wykorzystaniem wytrzymałego 
wytłaczanego aluminium, co wspomaga ekranowanie i blokuje niepożądane zewnętrzne zakłócenia. 
W celu zwiększenia kompatybilności MHA50 z różnymi typami słuchawek wprowadzono możliwość 
dopasowania wielkości wzmocnienia (,,Gain") do podłączonych słuchawek (2 tryby: „Low” i „High”). 
Ten mobilny wzmacniacz może współpracować ze słuchawkami o impedancji od 8 do 600 Ω, w 
tym z firmowym, high-endowym modelem McIntosh MHP1000. Posiada on także na wyposażeniu 
znany ze stacjonarnych urządzeń McIntosha układ HXD® (Headphone Crossfeed Director), który 
ma na celu stworzenie iluzji odsłuchu z wykorzystaniem konwencjonalnych kolumn głośnikowych. 
Zapewnia on również dodatkowy wymiar muzyce w naturalnie brzmiący sposób i może być łatwo 
włączany i wyłączany w zależności od preferencji użytkownika. 

Sygnał wyjściowy jest dostępny na złoconym gnieździe mini-jack 3,5mm, do którego nie 
tylko podłącza się posiadane słuchawki ale także może ono służyć do połączenia z aktywnymi 
głośnikami. W takim przypadku MHA50 pełni rolę przetwornika cyfrowo-analogowego. 

Urządzenie także wyposażono w złącza USB i USB-B przeznaczone do podłączenia laptopów, 
mobilnych odtwarzaczy multimediów oraz smartfonów, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń 
z systemami Android oraz iOS. 

Ze wzmacniaczem załączane jest luksusowe skórzane etui. W zestawie jest też kabel Lightning-
USB-A dla sprzętu Apple, kabel USB micro-B - USB micro-B dla sprzętu Android, kabel USB micro-B 
- USB-C OTG, a także kabel USB micro-B - USB-A dla komputerów z systemami Mac i Windows. 
Wszystkie kable mają długość 20cm. Kolejny element wyposażenia to podłączana bezpośrednio 
do gniazdka ładowarka z adapterem umożliwiającym podłączenie do sieci elektrycznej w Europie, 
USA i Japonii.
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