
S ympatia, jakà darz´ poczynania
wielkich koncernów, jest naszym
Czytelnikom ogólnie znana. To

one doprowadzi!y do tego, ˝e jakoÊç po-
pularnych urzàdzeƒ zesz!a na psy. Po-
wstawa!y coraz taƒsze samograje, a ludzie

przyzwyczaili si´ do dêwi´ku jak z telefo-
nicznej s!uchawki. Nie patrzàc na rynko-
wy trend, Yamaha postanowi!a stworzyç
mini, w za!o˝eniu ekskluzywne, ale na po-
ziomie wytrzyma!oÊci portfela przeci´tne-
go zjadacza bu!ki z parówkà. Do gad˝ecia-
rzy mia!o trafiç klasyczne wzornictwo 
i wysoka jakoÊç wykonania, a klasa
brzmienia? No w!aÊnie – do kogo?

SpecjaliÊci od marketingu zapewne
wówczas uwa˝ali, ˝e to strza! w pró˝ni´.
Tymczasem odbiorcy okazali si´ màd-
rzejsi. Piano Crafty trafia!y do testów 
w fachowych czasopismach, gdzie zdoby-
wa!y nagrody i rekomendacje. Równie˝ 
u nas by!o ich wiele. Powoli na systemi-
kach zacz´!a si´ ogniskowaç uwaga opi-
niotwórczej grupy klientów, którzy 
z przekàsem zauwa˝ali, ˝e „to nie ma pra-
wa graç, ale…”. Wiele osób to „ale” roz-
wija!o i w konsekwencji kolejne s!ucha!y,
cz´sto nie kryjàc zaskoczenia.

Pami´tam, ˝e sam by!em zdziwiony,
kiedy postanowi!em sprawdziç zachwyty
wyra˝one w jednym z pierwszych testów.
Skoƒczy!o si´ na tym, ˝e znajomym 
szukajàcym porady, co by tu wybraç za
2000 z! z kawa!kiem, odradzam rynek

wtórny i mówi´ „kup Piano Crafta, b´-
dziesz mia! z g!owy”. I robi´ to z czystym
sumieniem.

Przez 10 lat Yamaha dokona!a dwóch
wa˝nych rzeczy. Po pierwsze, to jedyne
mini, które audiofile traktujà powa˝nie.
Byç mo˝e dlatego postanowi!em opisaç 
je sam, chocia˝ takimi urzàdzeniami nie
zajmuj´ si´ z za!o˝enia. Po drugie, Piano
Craft sta! si´ znakiem towarowym niemal
równie rozpoznawalnym, jak sama mini-
wie˝a, czyli segment, do którego nale˝y.

Nowà seri´ nazwano Anniversary Au-
diophile Edition. Sk!ada si´ z trzech 
modeli. Opisywany MCR-640 kosztuje
2499 z! i zawiera stereofoniczny wzmac-
niacz R-840, odtwarzacz CD-640 i g!oÊni-
ki NS-BP300. Kolejne dwa ró˝nià si´ tyl-
ko êród!ami. Dro˝szy o 200 z! MCR-840
zamiast CD wyposa˝ono w DVD-840. 
Z kolei MCR-940 zawiera odtwarzacz
Blu-ray BD-940. Za obraz w wysokiej roz-
dzielczoÊci przyjdzie nam zap!aciç ju˝ ca!-
kiem sporo, bo 3849 z!. ¸atwo policzyç, ˝e
ró˝nica pomi´dzy CD a Blu-rayem wyno-
si a˝ 1350 z!. Je˝eli wi´c mia!bym komuÊ
znów doradziç od serca, poleci!bym za-
kup Piano Crafta w wersji „muzycznej” 
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Test miniwie˝a

Yamaha Piano Craft MCR-640

Jubileusz

Kiedy 
dziesi´ç lat temu Yamaha
wzbogaca!a katalog 
niepozornà miniwie˝à, 
nikt nie przypuszcza!, 
jak wielki sukces odniosà
te zgrabne systemiki.
Przeznaczono je w koƒcu
do sypialni, kuchni 
i innych miejsc, w których
„powa˝ny” sprz´t 
nie zmieÊci si´ na pó!ce
albo w bud˝ecie.

Maciej Stryjecki
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i dodatkowy odtwarzacz BD. Wówczas
otrzymamy mo˝liwie najlepszy dêwi´k 
i obraz za najmniejsze pieniàdze. 

Moje dotychczasowe doÊwiadczenia
wskazujà, ˝e osoby poszukujàce dobrego
brzmienia z DVD i BD raczej go nie znaj-
dujà. Ale wielu szuka wygody. I z myÊlà 
o nich zaprojektowano dro˝sze modele.
Chocia˝ Yamaha utrzymuje, ˝e dêwi´k jej
odtwarzaczy AV niewiele ust´puje CD.
Nie wiem, nie sprawdza!em.

Budowa
Wzornictwo nowych Piano Craftów

oparto na serii 2000. Nie do koƒca uda!o
si´ jednak zachowaç „smak klasyki i klasy-
k´ smaku”, bo w centrum obu urzàdzeƒ

znalaz!y si´ wyÊwietlacze, które w latach
70. spotykano tylko w kalkulatorach. Ale
dzisiejsi klienci je lubià i sà im potrzebne.
˚e w odtwarzaczu, rozumiem, ale we
wzmacniaczu? W ka˝dym razie klocki po-
stawione na sobie wyglàdajà dzi´ki temu
spójniej. 

To jedyny element, na który postano-
wi!em ponarzekaç. Bo dobry recenzent do
czegoÊ przyczepiç si´ musi. Inna wersja
tego porzekad!a mówi, ˝e dobry recen-
zent s!ucha dotàd, a˝ mu si´ spodoba.

P!yty czo!owe wykonano z grubego 
plastra szlifowanego aluminium. Reszta
obudowy to stalowa blacha. Ca!oÊç wyglà-
da nie gorzej ni˝, dajmy na to, odtwarzacz
Gamuta, tylko w mniejszej skali. Wymiary
skalkulowano zresztà sprytnie, bo wzmac-
niacz i CD postawione obok siebie idealnie
si´ wpasujà w siedzisko na odtwarzaczu
DVD lub BD. Je˝eli wybierzecie orientacj´
pionowà, wzmacniacz trzeba postawiç na

górze. Dlatego, ˝e musi si´ ch!odziç, ale ma
te˝ na szczycie stacj´ dokujàcà do iZaba-
wek. M!odzie˝y si´ przyda. 

Z „nowoczesnych” opcji warto jeszcze
wspomnieç o z!àczu USB zamontowanym
w odtwarzaczu z myÊlà o kolejnych prze-
noÊnych plejerach.

Na froncie integry z wbudowanà p!ytkà
tunera widaç dwie du˝e ga!ki. Pierwsza
s!u˝y do wyboru êród!a dêwi´ku; druga –
do wzmocnienia. Oprócz tego mamy 
regulacj´ barwy, balans, strojenie tunera 
i wyjÊcie s!uchawkowe (ma!y jack). Wn´-
trze to zubo˝ona wersja wzmacniacza 
z serii 700. PuryÊci majà do dyspozycji
tryb direct, skracajàcy drog´ sygna!u.

Na wzmacniaczu nie nale˝y
niczego stawiaç. 
Nie tylko ze wzgl´du 
na ch!odzenie, 
ale tak˝e na stacj´ 
dla iZabawek.

Nareszcie porzàdne gniazda! 
G!oÊnikowe przyjmujà banany.
Kabelki g!oÊnikowe 
do!àczone w zestawie 
wyrzucamy i kupujemy 
coÊ sensownego 
20-50 z!/m, ze szpuli.

Piano Craft MCR-640 



Gniazda RCA sà identyczne jak w starszym modelu – z!oco-
ne, w iloÊci dwóch par. Jest te˝ wyjÊcie do subwoofera. Najbar-
dziej cieszà jednak nowe zaciski g!oÊników. Nie sà to ju˝ altu-
sowe przy!àcza, bo przyjmujà banany. Nareszcie.

Odtwarzacz na czole ma kilka niezb´dnych przycisków i wà-
ziutkà szuflad´.

Pilot? Jak zwykle – skomplikowany i trzeba si´ do niego
przyzwyczajaç przez kilka dni.

Je˝eli mia!bym okreÊliç jednym s!owem jakoÊç wykonania,
u˝y!bym przymiotnika: „Êwietna”, a nawet: „wybitna”, bioràc
pod uwag´ cen´. Bo nie odbiega z zewnàtrz od „powa˝nego 
hi-fi” za sporà kas´.

Monitory mog!yby dzielnie powalczyç w przedziale 1000-
2000 z! z konstrukcjami znanych marek. W przypadku wi´k-
szoÊci miniwie˝ pierwszym zaleceniem jest wymiana g!oÊni-
ków. Tutaj odpowiadajà one za ponad po!ow´ sukcesu i wielu
audiofilów przejecha!o si´ na ich „upgradzie”. Wydawa!o si´,
˝e najtaƒszy Mission czy Tannoy b´dzie lepszy, a tu si´ oka-
zuje, ˝e mamy do czynienia z godnym uzupe!nieniem elektro-
niki. Bas-refleks dmucha do ty!u, jest para gniazd ca!kiem
porzàdnych. 

Wykoƒczenie lakierem fortepianowym, b!yszczàcym jak 
lustro (piano craft), wymusza dba!oÊç i posiadanie Êciereczki 
z irchy. Ale to wi´kszoÊç normalnych u˝ytkowników b´dzie
mieç w tak zwanym powa˝aniu.

Piano Crafta stawia si´ podobno w sypialni, kuchni 
albo sieni. Bo nie wypada powiedzieç, ˝e nie mamy miedzia-
ków i musimy si´ obejÊç takim oto systemem w salonie. 
Zupe!nie nie rozumiem tych obiekcji, podobnie jak dzisiej-
szego Êwiata. Ja postawi!em w bawialnym i co us!ysza!em, 
pisz´.

Brzmienie
Piano Craft gra zdrowym i otwartym dêwi´kiem. Dysponuje

sporym basem, solidnym kawa!kiem przestrzeni i przejrzystà
górà pasma. Ale najbardziej podoba mi si´ to, ˝e z dêwi´ku 
potrafi wydobyç odrobin´ muzykalnoÊci i ciep!a, których 
czasem nie dajà rady wykrzesaç bud˝etowe systemy dzielone.
Instrumenty brzmià bez wi´kszych zak!amaƒ. S!ucha si´ na-
prawd´ komfortowo i z przyjemnoÊcià wraca do ulubionych
p!yt. Zarówno tych z kameralistykà wokalnà, jak ostrym !oje-
niem i rozbudowanymi planami tworzonymi przez instrumen-
ty elektroniczne.

Je˝eli chodzi o porównanie ze starszym modelem – nowy 
gra lepiej. Zw!aszcza pod wzgl´dem czystoÊci Êrednicy i roz-
ciàgni´cia basu. Tamtego mia!em okazj´ pos!uchaç wczoraj 
u mojego przyjaciela z podstawówki, który kupi! go kilka dni
temu, zresztà z mojego polecenia. Na szcz´Êcie jutro oddaj´
Anniversary Audiophile Edition, bo gdyby wpad! do mnie
przypadkiem i pos!ucha!, mia!by s!usznà pretensj´.

Konkluzja
Wymienione sumy

wskazujà, ˝e przy
ograniczonym bud˝e-
cie w zasadzie nie ma-
cie innego wyboru. Na
tym w!aÊnie polega
magia Piano Crafta.
Na najrozsàdniejszym
w Êwiecie „wytanie-
niu”.

Nagrody roku za
miesiàc dopiero, ale ta
jest pewna!

Yamaha Piano Craft
MCR-640 
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 2499 z!

Dane techniczne

Moc wyjÊciowa: 2 x 65 W
Odtwarzanie 
CD/CDR/MP3: +/+/+/iPod, iPhone
Regulacja barwy: +
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g)
Jednostki centralne: 11/21,5/35cm
Kolumny: 32/17,5/30,5cm

Ocena

Brzmienie: !!!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!!


