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Elitarny
MBL C31
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BL to jedna z najbardziej pre-
sti!owych marek w "wiecie hi- 
-endu. Za#o!y# j$ w latach 70. 

Wolfgang Maletzky. Geneza nazwy jest 
dyskusyjna. O%cjalnie MBL nawi$zuje do 
nazwiska szefa (Maletzky), siedziby (Ber-
lin) oraz s#owa Linear. Istnieje jednak 
wersja mówi$ca, !e nazw& tworz$ inicja#y 
nazwisk za#o!yciela i jego ówczesnych 
wspólników.

Obecnie znaczenie skrótu nie jest ju! 
takie istotne. Maletzky sprzeda# %rm&  
w 2007 roku (nowym w#a"cicielem zo-
sta# Christian Hermeling), pozostaj$c jej 
ambasadorem, ale potem za#o!y# w#asn$ 
– MC (Music Culture Technology). Ana-
logie pomi&dzy MBL-em i MC s$ ewi-
dentne – pocz$wszy od interfejsu strony 
internetowej, a sko'czywszy na wzornic-
twie urz$dze'.

Obecnie szefem pionu projektowego 
MBL-a jest Jürgen Reis. Biuro mie"ci si&  
w Berlinie, a zak#ady produkcyjne –  
w Eberswalde (niedaleko polskiej gra-
nicy). Nowy w#a"ciciel zmieni# niektóre 
zasady funkcjonowania przedsi&bior-
stwa. Wcze"niej deklarowano produkcj& 
wszystkiego we w#asnym zakresie. Teraz 
niektóre komponenty s$ zamawiane  
u podwykonawców. Zazwyczaj ce-
lem takiego dzia#ania jest obni!enie 
kosztów i zwi&kszenie skali dzia#ania.  
W przypadku MBL-a chodzi o co" in-
nego. Niemcy kontraktuj$ dostawców, 
którzy zapewni$ wy!sz$ jako"(, a nie 
ni!sz$ cen&, co z jednej strony gruntuje 
legend&, z drugiej za" – winduje ceny 

do granic absurdu. No có!, klub MBL-a 
ma by( elitarny i takim rzeczywi"cie jest.

Budowa
Do testu tra%# najta'szy, a jednocze"nie 

najm#odszy odtwarzacz z aktualnej oferty. 
Wraz z recenzowanym ju! u nas wzmacnia-
czem C51 („HFiM 2/2013”) stanowi trzon 
serii Corona. Jej pozosta#e elementy to pre-
amp C11, stereofoniczna ko'cówka mocy 
C21 oraz monobloki C15.

Odtwarzacz zosta# zaprojektowany we-
d#ug pomys#u wzorniczego wspólnego dla 
ca#ej serii Corona. Tworz$ce j$ modele maj$ 
identyczne wymiary i kszta#t, z charaktery-
styczn$ „dachow$” pokryw$, podzielon$ na 
trzy cz&"ci. Opisy przycisków s$ widoczne 
tylko na wy"wietlaczu, a jedyne litery na 
froncie to logo MBL-a na w#$czniku. Odtwa-
rzacz nie ma szu)ady – p#yt& wk#adamy do 
w$skiej  szczeliny.

Z ty#u znalaz#y si& trzy rodzaje wej"( cyf- 
rowych: USB, toslink oraz S/PDIF. W ich 
s$siedztwie umieszczono wyj"cia: jedno 
cyfrowe (S/PDIF) oraz dwa rodzaje analo-
gowych: RCA i XLR. Gniazdo zasilania zo-
sta#o zintegrowane z bezpiecznikiem i wy-
#$cznikiem. Powy!ej znajduje si& podwójne 
gniazdo „smartlink” oraz slot na kart& SD,  
z której mo!na wykona( aktualizacj& opro-
gramowania.

Komunikacja systemowa „smartlink” ma 
ciekawe funkcje. Naci"ni&cie guzika na p#y-
cie górnej w którymkolwiek z po#$czonych 
urz$dze' b&dzie powodowa#o synchroniczne 
przyciemnianie wy"wietlaczy we wszystkich 
pozosta#ych. Systemowo zintegrowane jest 
tak!e prze#$czanie pomi&dzy trybem pra-
cy i stanem u"pienia. Komunikacj& mo!na 
roz#$cza(: albo przez d#u!sze przytrzymanie 
wy#$cznika (dezaktywujemy synchronizacj& 
stand by), albo górnego przycisku (dezakty-

wujemy przyciemnianie). Do po#$cze' sys-
temowych producent rekomenduje zwyk#y 
nieekranowany kabel kategorii 6. Rozcza-
rowaniem jest fakt, !e w wyposa!eniu tego 
drobiazgu nie znajdziemy.

Boki, gór& i spód obudowy wykona-
no z aluminium. Tylna "cianka to blacha 
stalowa, a przednia – akryl. Urz$dzenie 
wzmocniono wewn$trz stalowym szkiele-
tem (tworz$cym podwójn$ „pod#og&” oraz 
co" w rodzaju ekranu frontowego) i dwo-
ma pod#u!nymi wspornikami, do których 
przykr&ca si& kraw&dzie boczno-górnych 
odchylanych pokryw.

MBL deklaruje, !e transport jest kon-
strukcj$ przeznaczon$ do zastosowa' 
hi-%. G#owica lasera to Sony, mechanizm 
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– Sanyo, oprogramowanie – znów Sony,  
a same ko"ci – Philips. Przetwornik c/a to 
kombinacja DAC-a delta-sigma z konwer-
terami drabinkowymi. Cyfrowa "cie!ka 
sygna#u jest oczyszczana z jittera za po-
moc$ bufora FIFO (First In – First Out), 
po#$czonego z p&tl$ kontroli fazowej PLL 
(Phase Look Loop), i %ltrów dolnoprze-
pustowych. Jeszcze jednym rozwi$zaniem 
eliminuj$cym jitter jest koncepcja od#$-
czania oscylatorów dla wszystkich nie-
u!ywanych w danym momencie "cie!ek 
cyfrowych. Kiedy np. korzystamy z sygna-
#u przez wej"cie cyfrowe, sekcja transpor-
tu zostaje automatycznie u"piona.

Zasilanie oparto na rozbudowanym 
%ltrze sieciowym i transformatorze toro-
idalnym z warstwowym ekranowaniem 
(podwójnym elektrostatycznym i jednym 
magnetycznym). Oddzielne odczepy wy-
prowadzono dla czterech sekcji: cyfro-

wej, analogowej, nap&du oraz dla cz&"ci 
u!ytkowej z wy"wietlaczem. Kondensa-
tory elektrolityczne dostarcza Nichicon. 
Zastosowano 9 regulatorów napi&cia. 
Elektronik& transportu umieszczono 
obok niego, a nie, jak to si& cz&"ciej spo-
tyka – pod nim. Jednak nie wszystkie 
sekcje zosta#y rozdzielone. Najwi&kszy 
druk mie"ci elementy zasilacza, uk#ady 
wej"( cyfrowych, ca#y przetwornik oraz 
analogowy niezbalansowany stopie' 
wyj"ciowy. Uwag& zwraca ulokowanie na 
osobnej p#ytce zbalansowanego uk#adu 
wyj"ciowego.
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Odtwarzacz MBL C31 gra# w po#$czeniu 
z systemowym wzmacniaczem C51. Wy-
korzysta#em kilka par kolumn: Burmestery 
B80, MBL-e 116 F (w salonie dystrybutora) 
oraz Dynaudio Contour 1.3 mkII. U dys-
trybutora sprawdzi#em jeszcze po#$czenie 
odtwarzacza z drug$ integr$ (Burmester 

082), a w domu porówna#em go (z pe#n$ 
"wiadomo"ci$ ró!nicy klas) z odtwarza-
czem Naim 5X/Flatcap 2X. Okablowanie 
sygna#owe i g#o"nikowe pochodzi#o od 
ZenSati, a zasilaj$ce – od PAL-a i Neela.
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Przed wra!eniami ods#uchowymi ma#a 
dygresja. Kilka lat temu testowa#em od-
twarzacz dzielony MBL-a z serii Noble 
(1521A/1511F) z ob#&dnie drogim kablem 
cyfrowym Tara Labs *e Zero Digital. 
By# to najbardziej niesamowity ods#uch  
w mojej recenzenckiej karierze. Audio%l-
ska m$dro"( leg#a wtedy w gruzach i zosta-
#y przekroczone granice, których istnienia 
nawet nie podejrzewa#em. Dlatego z entu-
zjazmem przyst$pi#em do ods#uchu nowe-
go odtwarzacza niemieckiej wytwórni. 

+udzi#em si&, !e cz$stk& tamtej magii 
odziedziczy tak!e C31. Niestety, a! ta- 

kie cuda si& nie zdarzaj$. Dwukrotna 
ró!nica w cenie to w hi-endzie niewiel-
ka ró!nica w brzmieniu. I tak jest w tym 
przypadku. C31 to "wietny odtwarzacz 
nieznacznie ust&puj$cy konstrukcji dzie-
lonej serii Noble. Ale ta „nieznaczna” ró!-
nica obejmuje w#a"nie punkt oddzielaj$cy 
wysok$ jako"( od magii. No có!, gdyby 
C31 czarowa# tak samo, to kto kupowa#by 
dro!szy model? 

Ten przyd#ugi wst&p niektórzy mog$ 
uzna( za zapowied, opisu rozczarowuj$ce-

go brzmienia. B#$d. Rozczarowani mog$ si& 
okaza( tylko ci, którzy znaj$ 1521A/1511F. 
Wszyscy inni b&d$ zachwyceni, bo C31 to 
znakomite ,ród#o.

C31 ma wiele cech bliskich charakte-
rystyce brzmienia wzmacniacza serii Co-
rona. Prezentuje znakomit$ dyscyplin&, 
kontrol&, dok#adno"( i porz$dek. Tak!e 
lubi szybko"( i muzyk& z werw$. Skutecz-
nie unika podkolorowa', a neutralno"( 
barw okre"li#bym jako blisk$ wzorcowej. 
-aden zakres pasma nie zostaje uprzy-
wilejowany, a jednocze"nie na"wietlenie 
ka!dego jest równie intensywne.

C31 bez problemów odtwarza najni!sze 
rejestry basowe, ale potra% si& b#yskawicz-
nie wycofa(. Mamy wzorcow$ kontrol&, 
uzyskan$ bez !adnych skutków ubocz-
nych (jak np. skracanie pasma od do#u czy 
utwardzanie ca#ej podstawy harmonicz-
nej). Niskie tony s$ pe#nozakresowe i zdy-
scyplinowane. Nie brakuje im zwinno"ci 
ani mocy. W czasie ods#uchu natr&tnie na-
suwa#o mi si& skojarzenie kulturystyczne: 
jest tu i rze,ba, i si#a, i masa.

Na podkre"lenie zas#uguje równie! wi-
gor, z jakim prezentowana jest sekcja ryt-
miczna. Odtwarzacz gra !ywo, niemal na 
granicy po"piechu. Ale dok#adno"( d,wi&-
ku sprawia, !e rozpieraj$ca MBL-a ener-
gia nie wymyka si& spod kontroli. Mamy 
wybitn$ dynamik& na ka!dym poziomie, 
ale !ywio#owo"( nie prowadzi do chaosu.  
Z pewno"ci$ nie warto rekomendowa( 
C31 osobom poszukuj$cym relaksu. To 
zdecydowanie oferta dla tych, którzy lubi$ 
si& anga!owa( w muzyk&.

Kontury d,wi&ków s$ zarysowane bar-
dzo precyzyjnie. Dzi&ki temu mo!na od-
nie"( wra!enie, !e w muzyce znalaz#o si& 
„wi&cej miejsca” dla najsubtelniejszych  
nawet odcieni barw. Wspomina#em, !e 
MBL prezentuje bardzo dobr$ neutral-
no"(. Ale nie wyklucza ona kolorystycz-
nego bogactwa. W wykonaniu C31 neu-
tralno"( oznacza, !e z atencj$ traktuje 
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on subtelno"ci tonalne. Nie ogranicza si& 
do oddania gradacji g#&bokich, olejnych 
barw. W tym brzmieniu wykorzystano  
zalety techniki mieszanej, gdzie oprócz 
zró!nicowanego nasycenia olejów znaj-
dzie si& tak!e miejsce na wyrazisty i kry-
j$cy, lecz nie tak intensywny gwasz oraz 
palet& zgaszonych widm akwareli.

Góra pasma jest taka jak ca#a reszta – 
precyzyjna i szczegó#owa. Tutaj mo!e 
przyda#oby si& troch& wi&cej swobody, 
ulotno"ci i mi&kko"ci. Cho( z drugiej 
strony ta chirurgiczna precyzja daje pew-
no"(, !e nie pojawi si& zapiaszczenie ani 
szorstko"(.

Scena zosta#a rozrysowana do"(  
szeroko i, znów, bardzo dok#adnie. 
MBL z #atwo"ci$ wytwarza aur& au-
dio%lskiego powietrza wokó# mu-
zyki. Otrzymujemy sugestywny 
pog#os sali koncertowej. Wzo-
rem systemowego wzmacnia-
cza zosta#a powielona kapital-
na zdolno"( stopniowania 
planów g#&bi. Wokal po-
zostaje jednak cz&"ci$ 
zespo#u; nie wysuwa si& 
nadmiernie w kierun-
ku s#uchacza, nawet je"li 

w pierwszej chwili mo!na odnie"( takie 
wra!enie. 

Oprócz subtelnej ró!nicy w jako"ci 
brzmienia pomi&dzy testowanym odtwa-
rzaczem a wspomnianym na pocz$tku 
dzielonym MBL-em jest jeszcze jedna, tym 
razem wi&ksza. Wi$!e si& ona z uniwersal-
no"ci$. Noble by# #askawy dla wszystkich 
nagra', nawet s#abszych, z których wy-
dobywa# to, co najlepsze. Natomiast C31 
zdecydowanie ró!nicuje albumy i wyra,nie 
preferuje perfekcyjne realizacje. Stwarza 

powa!ne ryzyko zdziesi$tkowania p#y-
toteki, przynajmniej je"li cho-

dzi o repertuar elektroniczny. 
Pewnym pocieszeniem jest to, 

!e zdarza mu si& wybacza( reali-
zacyjne uchybienia w nagraniach 

akustycznych, niezale!nie od tego, 
czy b&dziemy s#ucha( ma#ych sk#adów 

jazzowych czy wielkiej orkiestry symfo-
nicznej.

MBL jest "wietnym przyk#adem na to, jak 
zrobi( przeciwie'stwo d,wi&ku mi&kkiego, 
ale bez ocierania si& o sterylno"(. Uda#o 

si& w nim po#$czy( wszystkie zalety tech-
niki cyfrowej z pierwiastkiem analogowym 
(zw#aszcza w repertuarze akustycznym).  
Z drugiej strony, pomimo neutralnych 
barw i wzorcowej liniowo"ci pasma, C31 
ma wyra,ny brzmieniowy temperament. 
Przejawia si& on w#a"nie w rze"ko"ci, dyna-
mice i przejrzysto"ci. To nie jest urz$dzenie 
do kreowania atmosfery luzu i swobody. 
Tutaj mamy konkret i energi&, które pozba-
wiaj$ muzyk& romantyczno"ci, wype#niaj$c 
j$ za to po brzegi dramatyzmem.
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MBL C31 zosta# stworzony przez ludzi, 
którzy wiedz$, co robi$ dla tych, którzy 
wiedz$, czego chc$. I których na to sta(. 
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