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W
ynika!oby z tego, "e prawdzi- 
wy hi-end powinien uzyski- 
wa# maksymalnie wy$rubowa-

ne wyniki na pomiarach. W praktyce bywa 
z tym ró"nie i nie zawsze zachwyt klien-
tów idzie w parze z ilo$ci% decybeli. Wielu 
producentów wprost neguje ten postulat, 
namawiaj%c audio&lów do s!uchania, a nie 
studiowania tabelek. Kto ma racj'?

Jedni i drudzy. Bo je"eli odczuwamy &-
zycznie wi'ksz% dynamik', s!uchaj%c wy- 
ra&nowanej konstrukcji ze 100 dB w ta-
belce, ni" w przypadku 120 dB z bud"eto-
wego amplitunera, to co$ jest nie tak. Albo  
z parametrami, albo z metod% pomiarów.  
Z drugiej strony, niepodobna uzna# niskich 
zniekszta!ce( czy szerokiego pasma przeno-
szenia za wad'. Najlepiej, gdyby obie rzeczy 
sz!y w parze. Wtedy sko(czy!yby si' dysku-
sje racjonalistów z empirykami.

Tym razem pozostaje mie# nadziej', "e 
jedni i drudzy b'd% usatysfakcjonowani, bo 
pod wzgl'dem konstrukcji M6 spe!nia ka-
nony audio&lskiej sztuki, swoje kosztuje i na 
pomiarach osi%ga wyniki niedost'pne wi'k-
szo$ci konkurentów. Jest jednocze$nie spad-
kobierc% urz%dze( wy"szej klasy i wykorzy-
stuje rozwi%zania zaczerpni'te ze szczytów 
cennika MF, czyli modeli takich, jak: A1000, 
Tri Vista 300 i kW500.

Budowa

Motto Michaelsona pozwala oczeki-
wa#, "e mamy do czynienia z urz%dze-
niem na wskro$ nowoczesnym. Tym 
bardziej w oczy rzuca si' tradycyjne 
wzornictwo. Wzmacniacz jest okaza!y 
i przyci%ga wzrok, ale g!ównie gaba-
rytami (masa 28 kg), bo na jednolitej 
bryle nie znajdziemy fajerwerków w rodza-
ju ogromnych wy$wietlaczy czy b!yskotek. 
P!yta czo!owa to p!at matowego aluminium. 
Mamy do wyboru dwie wersje kolorystycz-
ne – czarn% i srebrn%. Obie spodobaj% si' 
mi!o$nikom szlachetnej prostoty, chocia" 
srebrna wygl%da chyba bardziej elegancko 
z uwagi na jednolit% kolorystyk'. W czarnej 
pot'"ne pokr't!o g!o$no$ci i przyciski pozo-
staj% srebrne, co troch' narusza zaplanowa-
ny minimalizm.

Jak dla mnie wzornictwo M6 to strza! 
w dziesi%tk' i niewiele jest wzmacniaczy, 
których widok sprawia!by mi równ% przy-
jemno$#. Niestety, w ka"dej beczce miodu 
znajdzie si' !y"ka dziegciu, wi'c i tutaj nie 
unikni'to czego$, co uwa"am za nieporozu-
mienie. O ile nie przeszkadzaj% mi b!'kitne 
diody nad przyciskami, bo to standard, to 
wy$wietlacz ciek!okrystaliczny nad poten-
cjometrem g!o$no$ci najch'tniej zaklei!-
bym plastrem. )wieci ostrym czerwonym 

$wiat!em, jak kalkulator. Rozumiem, "e 
pokazuje wa"n% informacj', ale nie mo"na 
go wy!%czy#. Mi!o by by!o, gdyby producent 
przewidzia! tak% opcj'.

Przyciski na froncie s!u"% do wyboru *ró-
d!a d*wi'ku. Wzmacniacz oferuje te" mo"-
liwo$# ods!uchu po ta$mie. Niestety, nie ma 
prempu phono i gniazda s!uchawkowego. 
To drugie zw!aszcza mog!oby si' przyda#, 
bo nie s%dz', aby kto$ narzeka! na brak re-
gulacji barwy i balansu. W dobrym systemie 
nie u"ywa si' ich prawie nigdy.

Dzia!anie w!%cznika sieciowego to zagad-
ka na dobry pocz%tek u"ytkowania. Nad 
nim mamy trzy diody sygnalizuj%ce: prac', 
przej$cie w stan spoczynku i dzia!anie funk-
cji „mute”. Tej ostatniej nie zainicjujemy  
z przedniej $cianki, ale to "aden problem, je-
"eli jest na pilocie. Kiedy jednak zechcemy j% 
wy!%czy#, mo"emy u"y# podst'pu, czyli na-
cisn%# przycisk „CD” albo „tape” – i zagra. 
Zupe!nie niezrozumia!e jest natomiast, "e 
aby wzmacniacz wy!%czy# lub w!%czy#, trze-
ba do niego podej$#. Na pilocie jest w ko(cu 
mnóstwo przycisków (z czego zdecydowana 
wi'kszo$# obs!uguje odtwarzacz), wi'c „po-
wer” tak"e móg! si' tam znale*#. By# mo"e 
to specjalna koncepcja Anthony’ego, nie 
wiem, ale wszelkie pozory logiki odbiera jej 

fakt, "e przyciskiem na froncie i tak wzmac-
niacza nie odetniemy od sieci. Zrobimy to 
dopiero, wyci%gaj%c kabel zasilaj%cy z gniaz-
da. A podobno funkcja „standby” ma je-
dyne wyt!umaczenie w wygodzie zdalnego 
w!%czania…

Na szczególn% uwag' zas!uguje natomiast 
regulacja g!o$no$ci. Odbywa si' na drodze 
cyfrowej, wi'c pury$ci si' skrzywi%, ale za to 
podobno mamy idealn% równowag' mi'dzy 
kana!ami. Samo ustawienie jest niezwykle 
precyzyjne. Kiedy pierwszy raz w!%czy!em 
M6, my$la!em, "e co$ si' zepsu!o albo za-
pomnia!em o jakiej$ funkcji. Wy$wietlacz 
pokazywa! warto$# w okolicach 20, a w g!o-
$nikach nic si' nie dzia!o. Dopiero przekr'-
cenie pot'"nego walca kilkakrotnie wokó! 

osi spowodowa!o zauwa"alny przyrost g!o-
$no$ci (z pilota dzia!a to szybciej). Dla osób 
s!uchaj%cych cicho lub w nocy to znakomita 
wiadomo$#. Musical oferuje by# mo"e naj-
dok!adniejsz% regulacj' w zakresie ma!ych 
poziomów wzmocnienia. Do tej pory nie wi-
dzia!em równie dobrze wyskalowanego po-
tencjometru, daj%cego tak subtelne, niemal 
niezauwa"alne ró"nice przy zamaszystym 
obrocie. Niektórzy przyjm% to jak wybawie-
nie. Wiele &rm tak skaluje ga!ki, "e najwi'k-
szy przyrost nast'puje na samym pocz%tku, 
a to kompletnie nielogiczne i nieprzyjazne 
u"ytkownikowi. Spróbujcie, jak dzia!a regu-
lator w najnowszym wzmacniaczu Musicala,  
a gwarantuj', "e d!ugo pozostaniecie pod 
jego wra"eniem.

Wy$wietlacz pokazuje warto$ci od 0.0 do 
125. Dopiero przy 30 zaczynamy co$ s!y-
sze#, pomi'dzy 50 a 65 to zwyk!y poziom 
s!uchania, 65-75 poziom s!uchania „z przy-
jemno$ci%” i dopiero powy"ej zaczyna si' 
robi# bardzo g!o$no. Przy od!%czeniu lub 
spauzowaniu *ród!a powy"ej 100 s!ycha# 
w g!o$nikach wyra*ne szumy, przyd*wi'ki 
i $mieci. Elektronika pami'ta ostatnio usta-
wion% g!o$no$#.

Na tylnej $ciance mamy dwie pary z!oco-
nych i oblanych plastikiem zacisków dla ko-

lumn, cztery komplety gniazd RCA, jeden 
XLR i wyj$cie przedwzmacniacza. Wszyst-
kie konektory s% wysokiej jako$ci i nie spra-
wiaj% k!opotu przy pod!%czaniu systemu.

Mo"ecie go natomiast mie#, kiedy po-
stawicie wzmacniacz na pó!ce. Ma bardzo 
niskie nó"ki. Takie, "e szpara pomi'dzy 
obudow% jest cie(sza od palca kilkuletniego 
dziecka. Uwa"ajcie na to, bo dzi'ki nieba-
gatelnej masie urz%dzenia wasze paznokcie 
mog% si' zabarwi# na pi'kny &olet.

Pilot to zwyk!y kawa!ek plastiku. Nic 
nadzwyczajnego, taki, jak w bud"etowych 
klockach. Wi'kszo$# przycisków s!u"y do 
obs!ugi odtwarzacza CD.

Klasyczna integra.  
6]NRGD��ĝH�ĂZLHFÈF\FK� 
F\IHUHN�QLH�PRĝQD�Z\ïÈF]\Ê�

48-53 Musical Fidelity M6 500i.indd   49 5/9/11   1:30:03 PM



Hi-end Z]PDFQLDF]

50 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

Wzmacniacz ma konstrukcj' dual mono. 
Prawdziw%, bo ka"dy kana! jest zasilany 
osobno, przez „swój” transformator toro-
idalny. Trafa s% spore, chocia" widzia!em 
wi'ksze w konstrukcjach 100-watowych. 
Pr%d &ltruje osiem kondensatorów elek-
trolitycznych o pojemno$ci 6800 µF ka"dy. 
To bardzo ma!o jak na pó! kilowata i przez 
chwil' my$la!em, "e mo"e mam do czynie-
nia z zasilaczem impulsowym, ale chyba 
raczej nie, skoro urz%dzenie pobiera z sieci 
maksymalnie 2000 W. Przy sprawno$ci rz'-
du 90 % na pewno zadowoli!oby si' bar-
dziej ekologiczn% warto$ci%. Moim zdaniem 
lepszym wyj$ciem by!aby o po!ow' ni"sza 
moc (po co komu w domu pó! kilowata?) 
w zamian za kilka watów w klasie A. To by 
zreszt% korelowa!o z wyskalowaniem po-
tencjometru. Jednak Michaelson jest znany  
z ekstrawaganckich pomys!ów. Szkoda tyl-

ko, "e zapomnia!, dzi'ki czemu jego &rma 
zdoby!a popularno$#.

Budowa M6 500i jest prosta i przejrzy-
sta. Postarano si' skróci# $cie"k' sygna!o-
w% i ograniczy# wewn'trzne okablowanie. 
W stopniu wyj$ciowym pracuje 12 ma!ych 
tranzystorów. Producent utrzymuje, "e s% 
one w stanie zapewni# na wyj$ciu impuls  
o nat'"eniu 200 amperów.

.RQğJXUDFMD�V\VWHPX

Musical powinien wysterowa# dowolne 
kolumny, w tym ogromne pe!nopasmowe 

elektrostaty, o ile dane dotycz%ce mocy nie 
s% pust% deklaracj%.

U mnie mia! !atwe zadanie, bo pod!%-
czy!em do niego Audio Physiki Tempo VI, 
tanie Vandersteeny i ATC SCM 40. Ka"de  
z nich #wiczy! jak kapral cesarsko-królew-
skiej armii. Sygna! dostarcza! Gamut CD3, 
a pozytywne napi'cia p!yn'!y przez oka-
blowanie Fadel Aphrodite. Pr%d &ltrowa!a 
listwa Gigawatt PC-2.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Gdy si' ma do dyspozycji pó! kilowata, a" 
korci, by si'gn%# po mocniejszy repertuar. 
Na pocz%tek w szu+adzie wyl%dowa!y p!yty 
Dream ,eater, Metalliki i Roba Zombie. 
Dla uspokojenia w!%czy!em potem album 

-DN�Z�SUDZG]LZ\P�GXDO�PRQR��
NDĝG\�NDQDï�]DVLODQ\�RVREQR�

3URVWD�NRQVWUXNFMD�L�SU]HMU]\VW\�XNïDG�

*QLD]GD�SU]\OXWRZDQH�GR�Sï\WHN�
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Opeth („Damnation”) i znów wróci!em, tym 
razem do Alice in Chains i remstera Deep 
Purple. Je"eli Musical mia! by# wzmacnia-
czem estradowym, na co wskazywa!aby 
jego moc, doskonale si' z tego zadania wy-
wi%za!. Nie mia! najmniejszego problemu  
z osi%ganiem wysokich poziomów g!o$no$ci 
i je"eli co$ mia!o „p'kn%#”, to raczej kolumny.  
W bardziej zró"nicowanym barwowo me-
talu („,e Count of Tuscany” Dream ,ea- 
ter) pokaza! te" odrobin' wra"liwo$ci,  
o któr% go nie pos%dza!em. Potra&! przej$# 
od ostrego gitarowego !ojenia do barwio-
nych elektronik% pejza"y. Na tych nagra-
niach ujawni! te" swoj% najwi'ksz% zalet', 
która utrzyma!a si' do ko(ca tego testu, bez 
wzgl'du na muzyk'.

Bas. Niskie cz'stotliwo$ci M6 s% w pew-
nym sensie wzorcowe. Nie musi si' to za-
wsze wi%za# z ich moc%, bo Musical nie epa-
tuje do!em, tylko go aplikuje. Tyle, ile trzeba 
i tam, gdzie trzeba. W najbardziej wymaga-
j%cych momentach okazuje si', "e potra& 
wytworzy# fal' poruszaj%c% powietrzem  
w ca!ym mieszkaniu. To "adna sztuka, bo 
rozlaz!% kluch', wywo!uj%c% brz'czenie 
szklanek w kuchni zapewne nieraz odczu-
li$cie. Wi'kszym problemem jest opanowa-
nie nadmiaru szcz'$cia. M6 nie ma z tym 
problemu i trzyma bas w ryzach tak, "e tylko 
podziwia#. Elektryczne, jazzopodobne p!y-
ty Rippingtons (nied!ugo wychodzi nowy 
album) i Spyro Gyry to ju" prawie audio&l- 
skie samplery, ale warto si'gn%# po „dopa-
lacz” w postaci albumów Marcusa Millera  
i d*wi'kowe eksperymenty Rogera Water-
sa. Tam okazuje si', "e mamy do czynienia 
z kontrolowan% reakcj% nuklearn%. Jednak 
nie my$lcie sobie, "e wzmacniacz Musicala 
jest jednym z tych, które „maj% bas”, w po-
tocznym znaczeniu. Kiedy to s!ysz', przy-

pominaj% mi si' kurioza, w postaci „tanie-
go” Gryphona, który z tego zakresu potra&! 
zrobi# jedyn% atrakcj' i co$, co psu!o d*wi'k 
i degradowa!o go do przedzia!u cenowego 
1000-2000 z!. Na du(skim „subwooferze” 
nawet tak skandaliczna realizacja jak „Tango 
in ,e Night” Fleetwood Mac i starocie Zep-
pelinów zabrzmi% z do!em si'gaj%cym zasy-
panych kopalni w Bytomiu. B%d*cie spokoj-
ni – M6 poka"e ca!% papierowo-plastikow% 
realizacj' Fleetwood Mac. Na nieudanych 
remasterach („Salty Dog” Procol Harum  
i „Tubular Bells” Old&elda, ostatnie wy-
danie – kto zafundowa! s!uchaczom 
takie buczenie i fale stoj%ce?!) potra& 
te" dokuczliwie przesadzi#. Co ozna-
cza, "e mo"na si' spodziewa# w miar' 
wyrównanej charakterystyki pasma 
przenoszenia.

A skoro jej, to tak"e naturalno$ci 
brzmienia. I rzeczywi$cie, nie jest 
*le. Instrumenty nie maj% wprawdzie 
takiego blasku i oczywistej praw-
dy o brzmieniu, jak na przyk!ad  
w integrach MBL-a czy najwy"szym 
Maku, ale to te" nie ten poziom  
i cena zdecydowanie ni"sza. Orkie-
stry symfonicznej (Szostakowicz – 
VIII symfonia/Haitink/Decca) s!ucha 
si' bez wewn'trznych protestów. Jedyne, do 
czego mo"na mie# zastrze"enia, to charakter 
góry. Zdradza tendencje do szeleszczenia, 
zapiaszcze( i metalicznego nalotu. Nie jest 
tak czysta i krystaliczna jak w troch' dro"-
szych wzmacniaczach i mo"na by oczeki-
wa# wi'cej d*wi'czno$ci i wyra&nowania. 
Wzmacniacz nadrabia to jednak dynamik% 
i spójnym obrazem ca!o$ci. Gra efektownie 
i wytwarza wysokie ci$nienia akustyczne. 
Potra& te" zró"nicowa# poziomy g!o$no$ci 
efektowniej ni" czasem ma to miejsce na 
"ywo.

W dziedzinie przestrzenno$ci d*wi'ku 
M6 prezentuje po prostu przyzwoity po-

ziom w swojej cenie. Koncentruje si' na 
pierwszych planach, buduje dosy# szerok% 
scen', ale z jej g!'boko$ci% ju" nie radzi so-
bie tak dzielnie. Pod tym wzgl'dem mo"na 
znale*# ciekawsze propozycje, jak cho#by 
znakomita lampowa Jolida JD 502 BRC za 
$mieszne pieni%dze.

Za to $rednica, jak na mocny tranzystor, 
jest zaskakuj%co ciep!a i okr%g!a. Najwy-
ra*niej tutaj Michaelson chcia! zachowa# 
dobre wspomnienia po kultowym A1. I to 
s!ycha# nie tylko w realizacjach muzyki re-

nesansowej, ale tak"e na ostatnich 
wydaniach ,e Doors popra-
wionych przez Bruce’a Botnicka. 
Oczywi$cie, g!os Morrisona nigdy 
nie si'gnie winylowego idea!u, ale 
czujemy w nim ju" odrobin' tej 
magii i szale(stwa. Z „tych” wyda( 
polecam niezbyt udany romans 
Doorsów z orkiestr%, czyli „,e So- 

Parade”. Tutaj remaster uda! si' chyba 
najbardziej.

Musical zdecydowanie najlepiej 
czuje si' w „m'skim”, rockowym re-

pertuarze. Tam pokazuje, "e w kwestii dy-
namiki i kontroli basu mo"e nie mie# sobie 
równych. Potra& te" odtworzy# atmosfe-
r' koncertu, jego estradowe zabarwienie. 
Mo"e nie jest to wyra&nowane, audio&lskie 
brzmienie, ale jego elastyczno$# przerasta 
mo"liwo$ci wi'kszo$ci lampowych cude-
niek. Je"eli chcecie wi'cej kultury za mniej-
sze pieni%dze, zawsze pozostaje ostatnie 
dziecko Krella. Musical to propozycja dla 
po"eraczy watów i poszukiwaczy wspo-
mnie( z Woodstock.

.RQNOX]MD

Mocny, wydajny i uniwersalny. Konia  
z rz'dem temu, kto znajdzie równie uczci-
wie wycenione pó! kilowata.
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Musical Fidelity  
M6 500i
'\VWU\EXFMD��� Audio Klan
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Dane techniczne:
0RF��� 500 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 100 kHz
6\JQDï�V]XP��� <100 dB
=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,008%
:HMĂFLD�OLQLRZH��� 4 x RCA, 1 x XLR
:HMĂFLH�SKRQR��� -
:\MĂFLD��� 2 pary/pre/
=GDOQH�VWHURZDQLH��� +
5HJXODFMD�EDUZ\��� -
:\PLDU\��Z�V�J���� 44/16/46cm
0DVD��� 28 kg

&]WHU\�ZHMĂFLD��Z�W\P�SÚWOD�
PDJQHWRIRQRZD��5&$��MHGQR�
;/5�L�SUH�RXW�
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