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akiś czas temu w moim systemie 
przyszła pora na wymianę 
wzmacniacza. Końcówka MC252 

znalazła nowego właściciela, a jej miejsce 
zajęła parka monobloków. Trzeba przy-
znać, że jak na dzieło McIntosha, MC301 
wyglądają nader skromnie. Obudowy są 
kompaktowe i do bólu uproszczone. Nie 
ma widocznych rączek, radiatorów ani pu-
szek z transformatorami. Monoblok wraz  
z nóżkami ma wysokość 15 cm, więc trud-
no mówić o imponującej posturze. 

Budowa
Wszystkie układy schowano pod kla-

syczną pokrywą z lakierowanej na czarno 
blachy. Nadrukowano na niej oznaczenie 
modelu, prosty schemat uspokajający, 
że wszystko z nim w porządku oraz in-
formację, że ma transformator zasilający  
i drugi, dopasowujący impedancję wyj-
ścia do kolumn. Do tego skrócone dane 
techniczne. W przypadku braku wolnych 
półek można postawić monobloki jeden 
na drugim, chociaż nie jest to rozwiązanie 
ani eleganckie, ani zalecane. 

Front wykonano ze szkła. W jego cen-
trum umieszczono wyskalowany w wa- 
tach i decybelach wskaźnik wychyło-
wy – element tak charakterystyczny dla  
McIntosha, że nie da się go pomylić z ni-
czym innym. Podświetlony na niebiesko 
diodami LED krzyczy: Jestem McIntosh! 
I niech zakrzyczy brak pokręteł. Zamiast 
nich na przedniej ściance umieszczono 
dwa rachitycznie wyglądające pstryczki  
z plastiku. Namiastkę urody nadają im 
okalające aluminiowe pierścienie. Pra-
wy to włącznik; lewy gasi podświetlenie 
wskaźnika i chyba umieszczono go tu 
jedynie dla zachowania symetrii, bo kto 
by go używał? Tym bardziej, że użycie 
połączeń sterujących w zestawieniu z fir-
mowym przedwzmacniaczem umożliwia 

wygaszenie iluminacji kompletu. Tylko 
znów: kto by go używał? 

Pod wyświetlaczem znalazło się, pod-
świetlone na zielono, firmowe logo oraz 
nazwa modelu. Z prawej strony są jeszcze 
diody, sygnalizujące podłączenie do zasi-
lania oraz działanie systemów zabezpie-
czeń (Power Guard).

Co w środku?
Uwagę zwracają znaczne głębokość 

oraz masa monobloku. Wynikają z tego, q Tor sygnałowy, widok od dołu.q Tor sygnałowy.

p Transformatory pod ekranem.

u Kondensatory filtrujące zasilanie.
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że mimo pozorów, wnętrze MC301 nie 
uległo uproszczeniom i zastosowano  
w nim wszystkie firmowe rozwiązania. 

Zasilacz oparto na dużym, ukrytym 
pod ekranem, transformatorze typu EI 
wspieranym przez dwa kondensatory 
filtrujące o pojemności 27000 µF każdy. 
Tę część zasilacza zmontowano na płytce  
w centrum. Układy wejściowe znala-
zły się na płytce tuż za gniazdami. Tor 
sygnałowy jest w pełni symetryczny, 
dlatego warto korzystać z wejścia XLR.  
W przypadku doprowadzenia sygnału 
do gniazda RCA podlega on symetry-
zacji we wzmacniaczach operacyjnych.  
W takiej postaci trafia do końcówek 

mocy, zamontowanych na wewnętrznych 
żebrowanych radiatorach. 

Zastosowaną tu konfigurację McIn-
tosh nazywa „Quad Balanced”. W isto-
cie to dwa symetryczne wzmacniacze  
w układzie push-pull. W każdym module 
obsługującym połówkę sygnału znajdują 
się trzy komplementarne pary tranzysto- 
rów NJL3281D/NJL1302D. Wykorzysta- 
no w nich technologię Thermal Trak,  
zapewniającą lepszą stabilność prądu spo-

czynkowego (bias), a przez to niższe znie-
kształcenia oraz niższą temperaturę pracy 
urządzenia. Sygnały końcówki mocy su-
mują się w transformatorach wyjściowych 
(tzw. Autoformerach). Każdy z nich ma 
odczepy dla kolumn  2-, 4- i 8-omowych. 
McIntosh MC301 jest w stanie dostarczyć 
300 W, niezależnie od obciążenia. 

Wyposażono go także w układ Power 
Guard, zabezpieczający przed przecią-
żeniem i zniekształconym sygnałem na 
wyjściu. Wbudowany komparator porów-
nuje kształt przebiegu sygnału na wyjściu 
z wejściowym. Po przekroczeniu poziomu 
zniekształceń rzędu 0,3 %, obniża na-
pięcie sygnału wejściowego do wartości, 

która nie będzie powodowała przecią-
żeń. W MC301 zastosowano także układ 
wyzwalania Power Control, opóźniający 
włączanie zasilania kolejnego monobloku 
o ułamek sekundy. To rozwiązanie bardzo 
przydatne w rozbudowanych konfigura-
cjach, wykorzystujących bi-amping lub  
w systemach kina domowego. 

Korzystanie z tych udogodnień wy-
maga zastosowania połączeń sterujących 
(przewody minijack – minijack). Można 
wtedy sterować podświetleniem wskaźni-
ków. Wzmacniacz wyposażono również  
w funkcję automatycznego wyłączania.

Jak na monoblok, z tyłu jest zaskakują-
co dużo gniazd. Wejściom XLR oraz RCA 
towarzyszą bowiem wyjścia (przelotki), 
umożliwiające podłączenie dodatkowych 
monobloków i bi-amping. Poza tym każ-
dy wzmacniacz ma trzy pary zacisków 
głośnikowych, co wynika z obecności au-
toformerów. 

Dochodzą do tego przełączniki wyboru 
wejścia Bal – Unbal, proekologiczny wy-
łącznik Auto off, który wyłącza wzmac-
niacz po około 30 minutach braku sygna-

p Wygląd skromny, ale moc zacna.

p Podświetlany wskaźnik  
– obowiązkowy element wzornictwa.

p Wzmacniacz stoi na czterech  
wysokich nóżkach.

q Radiatory zamknięte w obudowie. 
McIntosh prawie się nie nagrzewa.
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łu, a także gniazda wyzwalaczy. Dzięki 
tym ostatnim można korzystać z komfor-
tu załączania wybranych elementów sys-
temu McIntosha jednym przyciskiem na 
pilocie. Do tego załączania bezpiecznego, 
czyli z odpowiednim opóźnieniem.

Konfiguracja
Duet McIntoshy MC301 wymaga pew-

nej uwagi w trakcie konfiguracji syste-
mu. Poza wyborem wejścia (polecam 
połączenie zbalansowane) bardzo ważne 
jest podłączenie posiadanych kolumn do 
odpowiednich zacisków głośnikowych. 
Niezależnie od nominalnej impedancji, 
warto porównać brzmienie z terminalami  
4 i 8 Ω. Mnie bardziej odpowiadała 
druga z opcji. Sugeruję bazować 
na własnych odczuciach,  
a nie na zapisach w specy-
fikacji.

Monobloki MC301 po-
znałem jakiś czas temu  
i wybrałem jako alterna-
tywę dla stereofonicznych 
końcówek mocy MC302  
i MC452. Na potrzeby te-
stu grały z przedwzmac-
niaczami McIntosh C52 
oraz Accuphase C-2850. 
Jako wzmacniacze od-
niesienia wystąpiły m.in. 
końcówki mocy Accu-
phase A-47 oraz Dan 
D’Agostino Master Power 
Classic Stereo. Zasilały 
kolumny ATC SCM-35, 
a także Chario Academy 
Sovran. Muzykę cyfrową 
odtwarzały Audio Research 
Ref CD7 oraz wewnętrzny DAC 

preampu C52. Pliki, zgromadzone na dys-
kach NAS Synology DS214, odtwarzały 
streamer Denon DNP-720AE oraz Acer 
Aspire V3-571G z systemem Win10 i pro-
gramem JRiver Media Center 22. 

Przy połączeniu USB z komputerem 
wykorzystałem iFi iPurifier2. Jako źró-
dło analogowe wystąpił gramofon Gar-
rard 401 z ramieniem SME-312, wkładką 
Audiotechnica AT33PTG/2 i stopniem 
korekcyjnym Amplifikator Pre-Gramofo-
nowy. Wkładka Shure M25C (MM), za-
montowana w ramieniu Ortofon AS-212, 

była podłączona do stopnia korekcyjne- 
go w C52. 

Elementy systemu, połączone przewo-
dami Fadel Art (interkonekty, głośnikowe, 
zasilające), QED (Toslink), Supra (USB) 
oraz Van den Hul (phono), ustawione na 
stolikach StandArt SSP i STO, grały w za-
adaptowanej akustycznie części pomiesz-
czenia o powierzchni około 36 m².

Wrażenia odsłuchowe
Monobloki są w teorii doskonalsze od 

końcówek stereo. Każda kolumna otrzy-
muje własny wzmacniacz z niezależnym 
zasilaniem. Najlepszy efekt zapewnią 
monobloki identycznie wykonane, pre-
zentujące takie same parametry, coś jak 
bliźniaki jednojajowe. McIntosh ma kil-
ka takich w aktualnej ofercie. MC301 są  
z nich najmniejsze, a mimo to stanowią 
już poważne wyzwanie cenowe. Sięgając 
po nie, oczekiwałem odczuwalnej po-
prawy brzmienia w stosunku do MC252.  
Z drugiej strony – nie mogłem odżałować 
urody tej stereofonicznej końcówki mocy. 

Generalnie, wszystko poszło zgodnie  
z planem. Monobloki McIntosha wykaza-
ły swoją przewagę nad MC252, wynikają-
cą zapewne z kilku aspektów konstrukcji.

Para MC301 potrafi zgotować popis 
prawdziwej dynamiki. Dźwięki pojawiają 
się w punkt, bez zamulania, szybko na-
rastają i precyzyjnie wygasają. Brzmie-
nie pozostaje przejrzyste niezależnie od 
repertuaru i nawet w „Cudownym man-
darynie” Bartoka (LSO, Giergiew, PCM, 

44,1 kHz) faktura nie ulega 
rozmazaniu. Kontrola dość 
trudnych kolumn ATC 
nie sprawiła im kłopotu.  
W każdym z kanałów do-
brze czuć te 300 W nie-
oszukanej mocy. Zapas 
daje szansę wysterowania 
nawet trudniejszych ko-
lumn. A gdybyście uzna-
li, że to nie wystarczy, to 
przecież można dołożyć 
drugą parę MC301 i uży-
wać ich w bi-ampingu.

Stereofonia monoblo-
ków jest rzeczywiście wej-
ściem na wyższy poziom 
wtajemniczenia. Trudno 
to stwierdzenie generali-
zować na cały sprzęt, ale 
w porównaniach ze ste-
reofoniczną MC302 łatwo 
to wychwycić. Ta sama 
nominalna moc, ale z od-
dzielnych zasilaczy, bu-

q Dobrany zestaw  
– McIntosh C52/MC301.

p Jak to u Maka – mnóstwo  
opisów na obudowie.
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duje brzmienie swobodniejsze zarówno 
w dziedzinie przestrzeni, jak i dynamiki. 
Scena, szczególnie w połączeniu z przed-
wzmacniaczem C52, jest pięknie rozbudo-
wana we wszystkich wymiarach. Odrywa 
się od kolumn już przy niskich poziomach 
głośności. Instrumenty akustyczne oraz 
wokale na płycie Meredith Monk „Do You 
Be” (LP, ECM New Series) wybrzmiewają 
w naturalnie uchwyconej przestrzeni. Nie-
przesadzone dynamicznie, oddane w od-

powiednich proporcjach głos  
i fortepian potrafią prawdziwie przeka- 
zać nieco dziwaczne wokalizy, a także za-
wiłe pasaże fortepianowego akompania-
mentu. 

Głos i fortepian mówią prawdę o bar-
wie systemu, więc ucieszyło mnie, że nie 
mam się do czego przyczepić. Zdaję so-
bie sprawę, że część uzyskiwanych efek-
tów może zależeć od sposobu produkcji.  
A jaka to może być część w nagraniach 
zwanych „audiofilskimi”, świetnie po-
kazuje sampler „Best of Chesky Classics  
& Jazz and Audiophile Test Disc Volu- 
me 3”. W pierwszej części pojawiają się 
doskonale znane utwory, a dalsza przed-
stawia możliwości cyfrowej obróbki na-
grań. Sztuczki z efektami stereo, doda-
waniem pogłosów i innych polepszaczy 
powodują, że efekt potrafi być odmienny 
od materiału wyjściowego. Tę część od-

słuchu potraktowałem jako zabawę w od-
krywanie demaskatorskich umiejętności 
zestawu McIntosha. Z każdym prezento-
wanym przez narratora krokiem brzmie-
nie coś – z jednej strony – zyskiwało, ale  
z drugiej – niebezpiecznie podążało w kie-
runku wynaturzania, by nie powiedzieć: 
karykatury. W sumie fajna zabawa, ale 
możliwa tylko w systemie wyraźnie róż-
nicującym nagrania. McIntosh to potrafi 
i bez problemu dystansuje się od wize-

runku sprzętu dosładzającego i upiększa-
jącego. Bo muzykalność współczesnych 
wzmacniaczy McIntosha, szczególnie tych 
określanych terminem „Quad Balanced”, 
opiera się na naturalności, którą najbar-
dziej docenią osłuchani melomani. Oswo-
jeni z brzmieniem żywych instrumentów, 
odnajdą tu nieprzekłamane barwy, kon-
trasty mikrodynamiczne i cały zakres ma-
krodynamiki.

Miałem niedawno fazę na przesłucha-
nie solowych LP Nicka Masona i Davida 

Gilmoura. Muszę przyznać, że 
to emocje dość wyboiste. Szcze-
gólnie „Profiles” Nicka. Można 
tu odnieść wrażenie, że jest lep-
szym kierowcą niż muzykiem,  
w co osobiście nie chcę i nie za-
mierzam uwierzyć. W tym po-
równaniu świetnie wypadło 
brzmienie „Metallic Spheres”, 
zaledwie okraszone Davidem. 
Niezależnie od poziomu muzycz-
nego i jakości tłoczenia tych płyt, 
McIntosh pozostawał prawdziwy. 
Grał zgodnie z jakością nagrań 
oraz źródeł, które je odtwarzały. 

Doceniam to szczególnie w ze- 
stawieniu z kolumnami ATC, 

które nie znoszą przekłamań i na oszustwa 
brzmieniowe reagują słyszalnym prote-
stem. Zestawienie ich z McIntoshem bar-
dzo mnie satysfakcjonuje. O moim wybo-
rze zadecydowało także odejście MC301 
od stereotypu „łagodnego Maka”. Mono-
bloki łoją solidnie, dynamicznie i soczyście,  
a jednocześnie bez upiększania. Przekona-
ły mnie do siebie na tyle skutecznie, że bez 
wahania przełknąłem ich dyskusyjną apa-
rycję i zakupiłem do mojego systemu.

Konkluzja
McIntosh MC301 to precyzyjnie wy-

mierzony strzał. Wzmacniacze niby nie-
wielkie, ale dzięki temu łatwe w aplikacji.  
I niech Was nie zmyli ten skromny wy-
gląd, bo grają ze szczerym uczuciem i nie-
przekłamaną mocą.

q Bogato jak na monoblok.

p Zaciski głośnikowe ustawiono  
blisko, ale dokręcenie ułatwia  
dołączony klucz.

p Przełącznik trybu pracy.

p McIntosh MC301

McIntosh MC301
Cena:  45200 zł/para

Dane techniczne:

Moc stereo:  2 x 300 W/2, 4, 8 Ω
Pasmo przenoszenia:   20 Hz – 20 kHz (-0,25 dB), 

10 Hz – 100 kHz (-3,0 dB)
Sygnał/szum:  95/93 dB (XLR/RCA)
Zniekształcenia THD:  <0,005 %
Wejścia:  1 x XLR, 1 x RCA
Zdalne sterowanie:  –
Wymiary (w/s/g):  15,2/44,5/50,8 cm
Masa:  30,4 kg

Ocena:
Brzmienie:   hi-end 




