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usical Fidelity – !rma za"o-
#ona w 1982 roku przez An-
thony Michaelsona – chce by$ 

jednym z liderów plikowej rewolucji. Po 
reorganizacji oferty i ujednoliceniu wzor-
nictwa postawiono na rozwój urz%dze& 
odtwarzaj%cych pliki. Porty USB znajdzie-
my obecnie nie tylko w przetwornikach, 
ale te# we wzmacniaczu s"uchawkowym 
M1HPA, odtwarzaczu M6CD, a nawet  
w przedwzmacniaczu M6PRE.

Budowa
Po eksperymentach ze srebrno-z"otymi 

frontami i dziwacznymi kszta"tami obu-
dów Musical postanowi" si' dostosowa$ 
do wymaga& klientów. Nasta"a era kan-
ciastych klocków z dyskretnymi przyci-
skami. M1DAC to doskona"y przyk"ad 
minimalizmu. Jedyn% ozdob% frontu jest 
ma"a tabliczka z nazw% modelu. Oprócz 
niej mamy tu tylko dwa przyciski. Jeden 
aktywuje tryb czuwania (od"%czy$ prze-
twornik od sieci mo#emy tylko, wypinaj%c 
przewód zasilaj%cy), natomiast drugi s"u#y 
do wyboru (ród"a. Kilka dyskretnych diod 
dostarcza informacji o aktywnym wej)ciu 
oraz cz'stotliwo)ci próbkowania sygna"u. 
Jest te# ma"a zielona dioda informuj%ca  
o dzia"aniu upsamplingu do 192 kHz.  
LED-y rozmieszczono przy dwóch liniach 
z opisami przywo"uj%cymi na my)l liternic-
two na p"ytkach drukowanych.

Przetwornik wygl%da nieco gara#owo. 
Jakby tego by"o ma"o, przedniej )cianki nie 
wykonano ze szczotkowanego aluminium, 
jak nakazuj% obecne trendy. Jest metalowa 
i ma oko"o pó" centymetra, ale pokryto 
j% chropowatym lakierem proszkowym. 
G"ówn% cz')$ obudowy, wraz z pokryw%, 
wykonano z grubych blach, dzi'ki czemu 
jest ona sztywna i odporna na rezonanse. 
Ca"o)$ ustawiono na czterech nó#kach 
podklejonych gum%.

Tyln% )ciank' podzielono na trzy cz'-
)ci – zasilanie, wej)cia i wyj)cia. Trójbol-
cowe gniazdo sieciowe IEC to standard.  
Z wej)$ cyfrowych do wyboru jest USB 

(typ B), optyczne, koaksjalne oraz AES/
EBU. Wyj)cia analogowe s% dwa – zbalan-
sowane (XLR) i niezbalansowane (RCA). 
To pierwsze w komputerowych przetwor-
nikach wci%# stanowi rzadko)$, dlatego za-
s"uguje na pochwa"'. Szkoda, #e w wyposa-
#eniu producent nie dodaje przewodu USB. 
Nie przewidziano te# zdalnego sterowania, 
wi'c u#ytkownicy korzystaj%cy z wi'cej ni# 
jednego (ród"a cyfrowego b'd% musieli od 
czasu do czasu ruszy$ si' z fotela.

M1DAC wykorzystuje 24-bitowy prze-
twornik delta-sigma, przystosowany do 
pracy z sygna"em o parametrach granicz-
nych 24 bity/192 kHz. Mi"o)ników odtwa-
rzania plików z komputera czeka jednak 
ma"e rozczarowanie – wej)cie USB jest 
ograniczone do 16 bitów/48 kHz. Dosta-
jemy wi'c urz%dzenie zdolne odtworzy$ 
pliki zrippowane z p"yt CD i wi'kszo)$ 
normalnej biblioteki, ale z plikami wyso-
kiej rozdzielczo)ci trzeba sobie poradzi$ 
inaczej.

Wewn%trz nie zobaczymy transformato-
rów toroidalnych ani lamp. Je)li nie liczy$ 
sterowania przytulonego do przedniej 
)cianki, ca"o)$ elektroniki zmie)ci"a si' na 
jednej p"ytce, zajmuj%cej niemal ca"% prze-
strze&. Z ty"u mamy uk"ady wej)ciowe. Za-
silacz nie wygl%da imponuj%co, natomiast 
z prawej strony ulokowano przetwornik  
z uk"adami wyj)ciowymi. Oznaczenia nie-
których kluczowych elementów zosta"y 
zaklejone, co uniemo#liwia dok"adne ogl'-
dziny, a konkurencji utrudnia kopiowanie 
!rmowych rozwi%za&.

Je)li chodzi o kon!guracj', ma ona prze-
biega$ wyj%tkowo prosto. Wystarczy pod"%-
czy$ kabel USB do komputera, a ten, nieza-
le#nie od systemu operacyjnego, powinien 
rozpozna$ Musicala jako urz%dzenie USB 
Digital Audio i od razu rozpocz%$ wspó"-
prac'. W najgorszym razie mo#e wyst%pi$ 
konieczno)$ r'cznej zmiany urz%dzenia 
wyj)ciowego w ustawieniach systemu lub 
odtwarzacza. Sprawdzi"em przetwornik  

z kilkoma komputerami i wszystko dzia"a-
"o bez zarzutu.

Jedynym minusem z u#ytkowego punktu 
widzenia jest brak po"%czenia bezprzewo-
dowego. W audio!lskich przetwornikach 
Wi-Fi wci%# nale#y do rzadko)ci. Je)li ma"a 
stacyjka Bose mo#e mie$ nadajnik USB  
i odtwarza$ muzyk' z ka#dego komputera, 
to co stoi na przeszkodzie, #eby takie roz-
wi%zanie zastosowa$ w DAC-u? Teoretycz-
nie mo#na tu wykorzysta$ co) na kszta"t 
Squeezeboxa, ale to kolejny wydatek. Naj-
wyra(niej bezprzewodow% transmisj' sy-
gna"u zobaczymy dopiero w uniwersalnym 
kontrolerze muzyki M1CLIC.

.RQğJXUDFMD

M1DAC pracowa" w systemie z"o#o-
nym z pod"ogowych kolumn Audio Physic 

2G�QLHGDZQD�0XVLFDOD�FHFKXMÈ�
minimalizm i dyskrecja.

6LHFLöZND��F]WHU\�ZHMĂFLD� 
cyfrowe i dwa analogowe.  
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Tempo VI i integry McIntosh MA6600, 
po"%czonych ta)mami Nordost Red Dawn. 
Zasilanie sk"ada"o si' z listwy Fadel Art 
Hotline IEC i kompletu sieciówek Audio-
quest NRG-2. Do porówna& wykorzysta-
"em gramofon Pro-Ject Debut III Esprit  
z wk"adk% Ortofon Alpha oraz komputer 
wyposa#ony w kart' d(wi'kow% ESI Juli@. 
Ten ostatni pos"u#y" te# za jedno ze (róde" 
sygna"u USB dla przetwornika. Dodajmy, 
#e nie jest to zwyk"y blaszak, lecz dosy$ za-
awansowana maszyna zbudowana pod k%-
tem bezg"o)nej pracy. Oprogramowanie to 
Windows XP SP3 i Foobar 2000 z pluginem 
Asio4All. Drugim (ród"em by" netbook HP 
Mini 210-2170NR, pracuj%cy na systemie 
Ubuntu 10.04 z odtwarzaczem DeaDBeeF. 
Ods"uchy zosta"y przeprowadzone na pli-
kach FLAC i WAV. Przy obecnych pojem-
no)ciach twardych dysków empetrójki nie 
maj% racji bytu. 

W drugiej fazie testu M1DAC wspó"pra-
cowa" z odtwarzaczem Marantz CD6003. 
*%czówki to niedroga Tara Labs Prism 
300a, Albedo Beginning, QED Qunex 1 
oraz cyfrowy koaksjalny Bridge Premium 
BPA481. Do po"%czenia przetwornika  
z komputerami wykorzysta"em kabel USB 
Vivanco CC U5 30.

%U]PLHQLH

Zacznijmy od wra#e& z ods"uchu pli-
ków z komputera. W porównaniu z kart% 
d(wi'kow% ESI Juli@ przetwornik Mu-
sicala zaprezentowa" wi'cej ciep"a i pla-
styczno)ci, a tak#e odrobin' lepsz% dyna-
mik'. Poprawi"a si' równie# przejrzysto)$ 
w zakresie wysokich tonów, ale by"a to 
zmiana ledwie zauwa#alna. M1DAC ina-
czej ukszta"towa" bas. Niskie tony by"y 
prowadzone pewniej ni# w wydaniu kom-
putera z wysokiej jako)ci kart%, ale trud-
no by"o si' pozby$ wra#enia, #e szybko)$ 
zosta"a poprawiona kosztem g"'bi. Prze-
twornik znacznie trudniej by"o zmusi$ do 
penetrowania subwooferowych obszarów 
pasma. 

Przesiadka z komputera stacjonarne-
go na netbook okaza"a si' ciekawym do-
)wiadczeniem. Odnios"em wra#enie, #e 
delikatnej poprawie uleg"a rozdzielczo)$, 
a brzmienie znów zyska"o na wyrazisto-
)ci. Trzeba jednak zaznaczy$, #e mówimy  
o niewielkich ró#nicach; chwilami na gra-
nicy autosugestii. Kierowa"bym si' jednak 
t% sam% logik%, co w przypadku magicz-
nych akcesoriów – je)li po zako&czeniu 
ods"uchów zostawiamy je w systemie, to 
mo#e rzeczywi)cie pozytywnie wp"ywaj% 
na brzmienie. Czasami nieformalne ods"u-
chy s% bardziej miarodajne ni# te, do któ-
rych siadamy w skupieniu.

Najwa#niejsze pytanie odno)nie testów  
z komputerami brzmi: czy M1DAC wypad" 
lepiej od Julii, która od kilku lat pe"ni rol' 
punktu orientacyjnego (nie referencyjne-
go) w testach odtwarzaczy plikowych? Tak, 
cho$ jeszcze nie na tyle, #eby po powrocie 
do karty odczuwa$ wielki ból, jak to mia"o 
miejsce po ods"uchach PS Audio Digital 
Linka III i DSS-ów Blacknote’a. Musical 
jest jednak od nich zauwa#alnie ta&szy, 
wi'c nie ma si' czemu dziwi$.

Porównanie przetwornika wspó"pracu-
j%cego z Marantzem CD6003 w roli trans-
portu z kompletnym odtwarzaczem nie 
wykaza"o spektakularnej przewagi Musica-
la nad przetwornikiem Marantza. Charak-

ter brzmienia si' zmieni" – M1DAC doda" 
od siebie troch' ciep"a i "agodno)ci, a tak#e 
po raz kolejny poprawi" kontrol' niskich 
tonów. Marantz zagra" za to dynamiczniej, 
z wi'kszym przytupem, ja)niejsz% gór% 
i g"'bszym basem. Trudno powiedzie$, 
czy która) opcja by"a rzeczywi)cie lepsza. 
Wszystko b'dzie zale#a"o od konkretne-
go systemu. Ale nawet je)li za"o#ymy, #e 
Musical tylko zmieni charakter brzmienia 
odtwarzacza, wci%# b'dzie to ciekawa opcja 
dla u#ytkownika. To tak, jak mie$ dwie 

pary kolumn – ka#da na inn% okazj' i do 
troch' innej muzyki.

We wszystkich fazach testu Musical po-
pisywa" si' bardzo dobrze zorganizowan% 
stereofoni%. Scena nigdy nie by"a )ci)ni'ta 
mi'dzy kolumnami,  a M1DAC kre)li" kon-
tury d(wi'ków z du#% pewno)ci% siebie. 
Audio Physiki nie pogniewa"y si' na takie 
(ród"o i zagra"y z oddechem.

Charakter brzmienia przetwornika Mu-
sicala mo#na okre)li$ nast'puj%co: deli-
katnie ocieplona )rednica, kontrolowany 
bas, szczegó"owa góra i bardzo dobra prze-
strze&. Nie jest to hi-end ani w kategorii 
odtwarzaczy plikowych, ani w skali bez-
wzgl'dnej, ale jak na klocek za nieca"e dwa 
tysi%ce radzi sobie naprawd' dobrze. Aby 
dosta$ jeszcze wi'cej, trzeba wy"o#y$ przy-
najmniej kolejny tysi%c.

.RQNOX]MD

M1DAC to propozycja dla osób, które nie 
mia"y jeszcze do czynienia z odtwarzaniem 
plików i potrzebuj% niedrogiego "%cznika po-
mi'dzy twardym dyskiem a wzmacniaczem. 
Szkoda, #e nie przewidziano opcji transmisji 
bezprzewodowej ani innych udogodnie&, ale 
za t' cen' nie mo#na oczekiwa$ wszystkiego. 
Du#ym plusem jest bezproblemowa wspó"-
praca z ró#nymi systemami operacyjnymi  
i "atwo)$ obs"ugi. Plug and play.
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Dane techniczne:
5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24-bitowy
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 20 kHz (– 0,1 dB)
=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,0025 %
6\JQDï�V]XP��� 119 dB
:HMĂFLD��� �USB, AES, koaksjalne, 

optyczne
:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA, XLR
:\PLDU\��Z�V�J���� 10/22/30 cm
0DVD��� 3,4 kg
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