McIntosh Labs C2300 & MC452

Έχω την υποψία ότι ο νόμος της βαρύτητας λειτουργεί με λίγο διαφορετικό τρόπο στην περίπτωση των ενισχυτών της
McIntosh. Ο MC452 ζυγίζει, βέβαια, κοντά στα 50 κιλά επομένως δεν τον λες ελαφρύ και το σχετικά μαζεμένο του
μέγεθος μπορεί να σε παραπλανήσει. Αλλά και πάλι, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι αυτός ο ενισχυτής δεν
δείχνει καθόλου πρόθυμος να αλλάξει θέση στο χώρο. Έχει μια αδράνεια (με την έννοια που έχει ο όρος της φυσικής)
που του προσδίδει προσωπικότητα. Φυσικά, όλα έχουν την αιτία τους. Ο ενισχυτής είναι βαρύς επειδή έχει
μετασχηματιστές εξόδου και αν αναρωτιέστε γιατί μια συσκευή με ημιαγωγούς στο στάδιο εξόδου έχει
μετασχηματιστές τότε δεν ξέρετε πολλά πράγματα για την ίδια την McIntosh.
Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά: Ο MC452 είναι μια από τις νεότερες συσκευές της εταιρίας και ο
ισχυρότερος δικαναλικός τελικός ενισχυτής της. Για την δοκιμή αυτή συνοδεύτηκε από τον προενισχυτή C2300 μια
σχεδίαση η οποία βασίζεται σε λυχνίες για το στάδιο προενίσχυσης line. Το ζευγάρι αποτελεί μια καλή πλατφόρμα
επίδειξης των τεχνολογιών της McIntosh, καθώς ο τελικός βασίζεται σε ημιαγωγούς ThermalTrack και περιλαμβάνει
εκτός από τους Autoformers (ο όρος που χρησιμοποιεί η εταιρία για τους μετασχηματιστές εξόδου που κατασκευάζει),
το σύστημα προστασίας Power Guard και, φυσικά, βασίζεται σε fully balanced τοπολογία (με τον κάθε κλάδο να
οδηγεί την αντίστοιχη πλευρά του μετασχηματιστή εξόδου) ενώ ο προενισχυτής φαίνεται να αποτελεί μια ιδιαίτερα
πειστική πρόταση για το πώς μπορεί κανείς να συνδυάσει ένα λαμπάτο κύκλωμα με διάφορες άλλες λύσεις όπως οι
διακριτοί ημιαγωγοί στον προενισχυτή phono και το ψηφιακά ελεγχόμενο ρυθμιστικό στάθμης που έχουν δώσει
σοβαρές ενδείξεις ότι αποτελούν καλύτερες επιλογές σε σχέση με άλλες πιουρίστικες προσεγγίσεις. Το πρώτο πράγμα
που θα πρέπει να κάνει όποιος βρεθεί απέναντι από ένα ζευγάρι όπως αυτό είναι να αφήσει “έξω από την πόρτα” τις
όποιες απόψεις του περί αισθητικής. Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν μια επιμελημένα παλιομοδίτικη εμφάνιση για να
κρύψουν συσκευές πλήρεις δυνατοτήτων που ακολουθούν από πολύ κοντά τις εξελίξεις στα κυκλώματα και στις ιδέες.
Ας δούμε το πράγμα με περισσότερες λεπτομέρειες...
H McIntosh έχει γράψει τη δική της ιστορία στους τελικούς ενισχυτές και, επίσης, φαίνεται ότι τα καταφέρνει καλά
όταν η ισχύς γίνεται μεγάλη. Ο MC452 δεν αποτελεί εξαίρεση στην παράδοση που έχει δημιουργήσει. Από πλευράς
εμφάνισης, έχουμε να κάνουμε με μια συσκευή βασισμένη στην νέα αισθητική γραμμή της εταιρίας. Μη φανταστείτε
τίποτε ριζοσπαστικό, έχει προστεθεί ένα πλευρικό φινίρισμα από αλουμίνιο και ένα ζευγάρι χειρολαβές. Το βασικό
γνώρισμα, δηλαδή τα έντονα φωτισμένα μετρητικά ισχύος και ο λογότυπος παραμένουν όπως τα είχαμε συνηθίσει. Ο
χρήστης έχει στη διάθεσή του έναν περιστροφικό διακόπτη που θέτει σε λειτουργία τη συσκευή (με μια ενδιάμεση
θέση που τη θέτει σε αναμονή για εξωτερικό σήμα ενεργοποίησης, όταν είναι ενσωματωμένη σε κάποιο σύστημα
αυτοματισμού) και έναν ακόμη διακόπτη ο οποίος ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων μέτρησης (με
δυνατότητα hold και απενεργοποίησης του φωτισμού τους). Οι συνδέσεις με τον προενισχυτή μπορούν να
πραγματοποιηθούν είτε μέσω single ended είτε μέσω balanced γραμμών μεταφοράς (υπάρχει ο σχετικός διακόπτης
επιλογής στο πίσω μέρος) ενώ υπάρχει -και στις δύο περιπτώσεις- και γραμμή pass through για την περίπτωση που το

σήμα του προενισχυτή πρέπει να οδηγηθεί και σε άλλους τελικούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι ακροδέκτες
σύνδεσης των ηχείων. Εδώ, η McIntosh έχει κάνει πραγματικά τέχνη, προσφέροντας μια βαριά, ποιοτική custom
κατασκευή η οποία μπορεί να φιλοξενήσει όλων των ειδών τους ακροδέκτες και μεγάλες διατομές αγωγών.
Ο ακροδέκτης σφίγγει πολύ καλά με το χέρι αλλά -για όποιον είναι μερακλής ή απλώς υπερβολικός- υπάρχει και το
σχετικό κλειδί. Υπάρχουν τρία διαφορετικά ζεύγη ακροδεκτών ανά κανάλι, για ηχεία 2Ω, 4Ω και 8Ω αντιστοίχως και ο
χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει, μετά τις συνδέσεις, ένα διαφανές καπάκι για προστατεύσει τις συνδέσεις από την
σκόνη, τις τυχαίες επαφές και τα... βραχυκυκλώματα.

O C2300 προσφέρει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες. Ακόμη
ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ευαισθησία κάθε εισόδου
ξεχωριστά, να επιλέξει όνομα για κάθε είσοδο και να ρυθμίσει
την τονικότητα.

Ο MC452 είναι ένας επιβλητικός τελικός. Οι παρατηρητικοί θα
δουν αμέσως τον περίεργο συνδυασμό μετασχηματιστών
εξόδου (πίσω από την πρόσοψη) και ημιαγωγών ισχύος (οι
ψύκτρες στο πίσω μέρος).

Όπως και οι υπόλοιποι ενισχυτές της εταιρίας, ο MC452 διαθέτει fully balanced σχεδίαση από την είσοδο μέχρι την
έξοδο, περιλαμβάνοντας στην πράξη δύο πανομοιότυπους κλάδους των οποίων το σήμα αθροίζεται στον
μετασχηματιστή εξόδου. Το στάδιο ισχύος που χρησιμοποιεί η McIntosh βασίζεται σε είκοσι διπολικούς ημιαγωγούς
ανά κανάλι (10 ημιαγωγούς ανά κλάδο σε διάταξη push-pull), τεχνολογίας ThermalTrack. Η τεχνολογία αυτή
χρησιμοποιεί μια επαφή p-n (στην ουσία, δηλαδή, μια δίοδο) ενσωματωμένη στο κάθε τρανζίστορ ως αισθητήρα
θερμότητας με αποτέλεσμα να υπάρχει έλεγχος της πόλωσης σε πραγματικό χρόνο και να μην απαιτείται ξεχωριστό
τρανζίστορ επάνω στην ψύκτρα για τον σκοπό αυτό. Το γεγονός ότι υπάρχει θερμική αντιστάθμιση τόσο κοντά στον
ημιαγωγό ισχύος ελαχιστοποιεί ένα από τα σοβαρά προβλήματα ελέγχου της πόλωσης το οποίο έχει τη βάση του στην
πολύ μεγάλη αδράνεια της ψύκτρας (και γενικότερα της συμβατικής θερμικής οδού που δημιουργείται μεταξύ των
ημιαγωγών ισχύος και του ημιαγωγού θερμικής αντιστάθμισης). Σύμφωνα με την ίδια την On Semiconductor (η οποία
έχει αναπτύξει την τεχνολογία) ένα στάδιο ισχύος ThermalTrack μπορεί να λειτουργήσει σε υψηλότερα ρεύματα
ηρεμίας, με την πόλωση πιο κοντά στην "επικίνδυνη περιοχή" (πέρα από την οποία παρατηρείται το φαινόμενο της
θερμικής φυγής και η καταστροφή των ημιαγωγών) και, επίσης, ο σχεδιαστής μπορεί να ελέγξει καλύτερα το ρεύμα
πόλωσης, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, χωρίς σημαντικές απώλειες θερμότητας και περιττούς κινδύνους. Η
επιλογή της χρήσης μετασχηματιστών εξόδου σε έναν ενισχυτή με ημιαγωγούς δεν είναι ασυνήθιστη για την McIntosh,
η οποία ονομάζει το συγκεκριμένο εξάρτημα Autoformer και το παράγει η ίδια. Η χρήση του δεν βασίζεται σε κάποια
μυστικιστική άποψη αλλά στη, γνωστή, δυνατότητα που προσφέρει στον ενισχυτή να αποδώσει την ονομαστική του
ισχύ σε φορτία των οποίων η αντίσταση δεν είναι προβλέψιμη και, επιπροσθέτως, αποτελεί ένα μέτρο προστασίας των
ηχείων από βλάβες του σταδίου εξόδου. Η εταιρία αναφέρει ότι η απόκριση συχνότητας του μετασχηματιστή έχει
μεγαλύτερο εύρος από αυτήν του σταδίου εξόδου, επομένως το τελευταίο δεν περιορίζεται, ενώ και η παραμόρφωση
που εισάγει αναφέρεται ως “μη μετρήσιμη”. Η τροφοδοσία του ενισχυτή βασίζεται σε έναν μετασχηματιστή με βάρος
πάνω από 10 κιλά του οποίου το δευτερεύον μπορεί να παρέχει ρεύματα που ξεπερνούν τα 20Α. Το φίλτρο
περιλαμβάνει τέσσερις πυκνωτές των 27.000μF οι οποίοι, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα χαρακτηριστικά, μπορούν να
αποθηκεύσουν πάνω από 200J ενέργειας. Η συνολική ποιότητα κατασκευής είναι η γνωστή της εταιρίας, ποιοτική
χωρίς ακρότητες και με πολύ καλό φινίρισμα.

Ο προενισχυτής προσφέρει ένα πλήρες πακέτο εισόδων (single
ended και balanced). Είναι ενδιαφέρουσα η επιλογή της McIntosh να
χρησιμοποιήσει δύο εντελώς ξεχωριστούς προενισχυτές, έναν για
κεφαλές MM και έναν για MC.

Ο τελικός μπορεί να συνδεθεί μέσω single ended και balanced
γραμμών μεταφοράς, διαθέτει εξόδους pass through προς άλλους
ενισχυτές, ενώ οι ακροδέκτες σύνδεσης με τα ηχεία είναι πραγματικά
έργα τέχνης και ταυτοχρόνως πολύ εύχρηστοι.

O ΜC2300 είναι ένας προενισχυτής βασισμένος σε λυχνίες και η McIntosh δεν έχει καμία πρόθεση να το κρύψει. Οι
έξι διπλοτρίοδοι 12AX7A βρίσκονται τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς μέσα από το
διαφανές κάλυμμα της συσκευής και η παρουσία τους τονίζεται (κατόπιν επιλογής) με το κατάλληλο φωτισμό. Μετά
την αποσυσκευασία, βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια μεγάλη συσκευή που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά όργανα
μέτρησης της στάθμης και έναν αρκετά μεγάλο αριθμό διακοπτών και ρυθμιστικών. Ο χρήστης έχει στη διάθεση του
έναν κλασικό επιλογέα εισόδων και το απαραίτητο ρυθμιστικό στάθμης καθώς και μια αρκετά πλήρη σειρά ευκολιών,
στις οποίες περιλαμβάνεται η δυνατότητα ρύθμισης του τόνου και της ισορροπίας, η δυνατότητα ρύθμισης της
ευαισθησίας κάθε εισόδου ξεχωριστά (μπορεί, ακόμη, να αλλάξει και η ονομασία της εισόδου ώστε να αντανακλά
καλύτερα το είδος της συσκευής που είναι συνδεδεμένη), η δυνατότητα monitoring από τη συσκευή εγγραφής, η
έξοδος για ακουστικά και η δυνατότητα παράκαμψης των ενισχυτικών σταδίων για την περίπτωση που ο
προενισχυτής συμμετέχει σε κάποιο σύνθετο πολυκαναλικό σύστημα (pass through).
Στις δυνατότητες σύνδεσης που προσφέρονται περιλαμβάνονται οκτώ είσοδοι line από τις οποίες οι τέσσερις μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και ως balanced μέσω των αντίστοιχων βυσμάτων, δύο είσοδοι για φωνογραφικές κεφαλές (μια
για mm και μια για mc , με ρυθμιζόμενες παραμέτρους φορτίου μέσω του μενού) και τέσσερις συνολικά έξοδοι από
τις οποίες η μια είναι για σήμα προς εγγραφή, και οι υπόλοιπες προς τον τελικό ενισχυτή με τις δύο από αυτές να
είναι ελεγχόμενες από αντίστοιχους διακόπτες στην πρόσοψη. O προενισχυτής έχει αυξημένες δυνατότητες ελέγχου
άλλων συσκευών τόσο ως προς τον on/off όσο και ως προς τον κεντρικό έλεγχό τους μέσω του τηλεχειριστηρίου του,
όπως φαίνεται από τις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης. Αυτό που μας έλειψε είναι ένας βρόχος για σύνδεση
επεξεργαστή.

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των McIntosh είναι
τα μετρητικά στάθμης/ισχύος. Η βαθμονόμηση στον MC452
φτάνει τα 450W αν και, κατά τα φαινόμενα, ο ενισχυτής έχει
σημαντικά περιθώρια

Ο C2300 είναι ιδιαίτερα εύχρηστος και η πρόσβαση στο
μενού των ρυθμίσεων προφανής. Μια σειρά κλασικών
πιεστικών διακοπτών συμπληρώνει το user interface.

Η προσέγγιση της McIntosh σε ότι αφορά το κύκλωμα του προενισχυτή είναι ενδιαφέρουσα. Το βασικό κύκλωμα
ενίσχυσης (δηλαδή το line stage) βασίζεται σε μια διπλοτρίοδο ανά κανάλι και η ρύθμιση της στάθμης γίνεται σε δύο
στάδια, ένα πριν από την ενίσχυση (ώστε να προλαμβάνεται η υπερφόρτωση) και ένα μετά (ώστε να μειώνεται ο
θόρυβος σε χαμηλές στάθμες). Η ρύθμιση αυτή καθ' αυτή φαίνεται ότι γίνεται με το PGA2311, ένα ολοκληρωμένο
που προσφέρει την δυνατότητα του ψηφιακού ελέγχου, στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω ενός οπτικού
κωδικοποιητή. Πριν από το στάδιο αυτό υπάρχει ακόμη και το ρυθμιστικό τόνου, βασισμένο σε ένα τσιπ NJW1119
(ρυθμισμένο στα 200Hz/2kHz) το οποίο προσφέρει ενίσχυση ή αποκοπή κάθε περιοχής κατά 12dB. Ο MC2300
διαθέτει δύο ξεχωριστούς προενισχυτές φωνογραφικής κεφαλής, τα τελικά στάδια των οποίων είναι πανομοιότυπα ως
προς τη δομή, χρησιμοποιώντας μια διπλοτρίοδο ανά κανάλι το κάθε ένα και δύο στάδια από τα οποία το πρώτο
εφαρμόζει, μέσω ανάδρασης, την αποέμφαση RIAA και το δεύτερο δρα ως απομονωτής προς το υπόλοιπο κύκλωμα.
Στην περίπτωση του προενισχυτή mc προηγείται ένα ακόμη στάδιο με διακριτούς ημιαγωγούς, προσέγγιση η οποία
εξασφαλίζει χαμηλότερο θόρυβο. Η δρομολόγηση του σήματος γίνεται με τους αγαπημένους μαγνητικούς
μικροδιακόπτες (reed) της McIntosh και το τροφοδοτικό βασίζεται σε έναν μετασχηματιστή R-core και πολλαπλές
τοπικές σταθεροποιήσεις.

To εσωτερικό του προενισχυτή. Στο κέντρο διακρίνονται οι έξι
διπλοτρίοδοι που χρησιμοποιούνται στο στάδιο phono και στο
στάδιο line. Στο πίσω μέρος, στην κάθετη πλακέτα είναι
τοποθετημένοι οι μικροδιακόπτες reed για την δρομολόγηση
του σήματος.

∆εξιά, διακρίνεται το στάδιο εισόδου του προενισχυτή phono
MC με τους διακριτούς ημιαγωγούς. Το πλαίσιο με τις
λυχνιολαβές στηρίζεται στο υπόλοιπο σασί του προενισχυτή
μέσω των μπλε ελαστικών παρεμβυσμάτων που φαίνονται εδώ.

Ο τελικός ενισχυτής έχει ιδιαίτερα πυκνή δομή και αρκετή
καλωδίωση. Στο κάτω μέρος της φωτογραφίας διακρίνονται τα
τέσσερα τυπωμένα που φιλοξενούν τα balanced στάδιο εξόδου.

Η τοποθέτηση των ημιαγωγών ισχύος και των αντίστοιχων
επιφανειών ψύξης κάθετα διευκολύνει την ψύξη τους.
Αριστερά φαίνεται ο τερματισμός του μετασχηματιστή εξόδου
στους ακροδέκτες σύνδεσης. Προσεγμένη δουλειά...

O C2300 αποδείχθηκε αρκετά ευαίσθητος (στην default ρύθμιση), απαιτώντας 160mVrms περίπου για να αποδώσει
1Vrms στην single ended έξοδο. Έχει, επίσης, μεγάλα περιθώρια υπερφόρτωσης, καθώς ο ψαλιδισμός κάνει την
εμφάνισή του στα 9.7Vrms, για 1.6Vrms σήμα εισόδου. Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης διατηρήθηκαν σε
χαμηλά επίπεδα καθώς μετρήσαμε 0.00097% thd+N και 0.0025% imd (κατά SMPTE) για στάθμη εξόδου 1Vrms. Ο
λόγος σήματος προς θόρυβο κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα (-67.3dBr (A), με στάθμη αναφοράς το 0.1Vrms), ενώ η
διαφωνία καναλιών κινήθηκε σε τυπικά καλά επίπεδα με -67dB στα 10kHz. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι η επιδόσεις
στο τράκινγκ του ρυθμιστικού στάθμης: Η μέγιστη απόκλιση μεταξύ των δύο καναλιών ήταν 0.08dB (στο ένα τέταρτο
της διαδρομής του εξασθενητή) ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης διαδρομής οι αποκλίσεις κινούνται μεταξύ
0.02dB και 0.03dB επιδόσεις που μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικές.
Η έξοδος του προενισχυτή με σήμα 1kHz στην είσοδο και στάθμη 1Vrms περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών από τις
οποίες ισχυρότερη είναι η δεύτερη (-90dBr) ενώ οι υπόλοιπες μέχρι και την πέμπτη έχουν προοδευτικά χαμηλότερη
στάθμη, κάτω από τα -100dBr. To φάσμα του θορύβου, με στάθμη αναφοράς το 0.1Vrms περιλαμβάνει αιχμές στα
50Hz και τα 100Ηz οι οποίες βρίσκονται κάτω από τα -80dBr ενώ τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσής τους βρίσκονται
κάτω από τα -100dBr, δείγμα ότι το τροφοδοτικό του ενισχυτή είναι καλοσχεδιασμένο και δεν εισάγει προβλήματα.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη
αναφοράς: 1Vrms.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 0.1Vrms,
είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Η απόκριση συχνότητας του C2300 είναι πρακτικώς επίπεδη καθώς η μεγαλύτερη απόκλιση που μπορεί να δει κανείς
στο σχετικό διάγραμμα, κοντά στα 40kHz, είναι περίπου 0.1dB. Οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών είναι ανάξιες
λόγου. Η αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα δείχνει μια σταθερή συμπεριφορά σε σχέση με
την συχνότητα. Ο προενισχυτής βρίσκεται γύρω από το 0.009-0.01%, αν και το δεξί κανάλι βρίσκεται λίγο ψηλότερα
(στο 0.02%) κάτι που ίσως θα πρέπει να αποδοθεί σε κάποια από τις λυχνίες.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος:
1Vrms.
1Vrms.
Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη περιλαμβάνει μια περιοχή όπου η πρώτη
παραμένει σχετικώς αμετάβλητη (μεταξύ 1-7Vrms). Καθώς η στάθμη ανεβαίνει πάνω από το όριο αυτό, η
παραμόρφωση αυξάνει γρήγορα. Και εδώ, το δεξί κανάλι δείχνει λίγο “χειρότερο” καθώς η παραμόρφωσή του σε
χαμηλές στάθμες είναι γενικώς υψηλότερη αλλά και η υπερφόρτωση εμφανίζεται λίγο νωρίτερα.

thd+N σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου.
Ο MC452 ξεπερνά με χαρακτηριστική άνεση την τυπική προδιαγραφή των 450W/8Ω που δίνει η McIntosh, καθώς
μετρήσαμε 514Wrms στο όριο του ψαλιδισμού (για την ακρίβεια στο όριο που ξεκινά να επενεργεί το Power Guard).
Το σύστημα προστασίας (κατά πάσα πιθανότητα) δεν επιτρέπει την θεαματική αύξηση της ισχύος με φορτίο 4Ω
(συνδεδεμένο στη λήψη των 8Ω), αλλά και πάλι η ισχύς ήταν αισθητά μεγαλύτερη, λίγο πάνω από τα 650Wrms. Η
McIntosh έχει εξασφαλίσει ότι το στάδιο εξόδου έχει πολύ μικρή αντίσταση. Με την τυπική μέθοδο υπολογισμού, ο
συντελεστής απόσβεσης ξεπερνά το 600, αφήνοντας υποσχέσεις για καλό έλεγχο στο φορτίο και μικρή επίδραση του
τελευταίου στην απόκριση. Οι στατικές μετρήσεις του τελικού είναι πολύ καλές. Αποδίδοντας ισχύ 170Wrms/8Ω,
εμφανίζει παραμορφώσεις 0.0012% (thd+N, 1kHz), 0.0006% (imd/SMPTE), ενώ με φορτίο 4Ω η αρμονική
παραμόρφωση ανεβαίνει στο 0.005%. Ο ενισχυτής είναι πολύ αθόρυβος καθώς με στάθμη αναφοράς αυτήν που
αντιστοιχεί σε 1Wrms/8Ω η σχετική επίδοση ήταν -96dBr (A).
Το φάσμα της εξόδου για σήμα 1kHz και ισχύ 170Wrms/8Ω περιλαμβάνει αρμονικές σε πολύ χαμηλή στάθμη (κάτω
από τα -100dBr), με ισχυρότερη την δεύτερη, οι οποίες βαίνουν ομαλά μειούμενες σε συνάρτηση με την τάξη τους.
Το φάσμα του θορύβου χωρίς σήμα στην είσοδο επιβεβαιώνει τον στατικά μετρημένο θόρυβο. Οι συνιστώσες του
τροφοδοτικού βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -120dBr (με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε 1Wrms/8Ω)
κάνοντας τον MC452 έναν από τους πλέον αθόρυβους που έχουμε μετρήσει καθώς ξεπερνά με χαρακτηριστική άνεση
τις επιδόσεις του Audio Exklusiv P11 και χάνει στα σημεία από τον Parasound A21, οποίος έχει αισθητά χαμηλότερο
hum.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: Ένα
τρίτο της μέγιστης ισχύος στα 8Ω.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς:
1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Η απόκριση συχνότητας του τελικού φαίνεται να ακολουθεί τη φιλοσοφία του προενισχυτή, τόσο ως προς τη γενική
μορφή (ήπια αποκοπή πολύ χαμηλά, ήπια ενίσχυση πάνω από τα 10kHz) όσο και ως προς τα μεγέθη καθώς οι
αποκλίσεις δεν ξεπερνούν το 0.1dB, μπορούν να θεωρηθούν, δηλαδή, πρακτικώς αμελητέες. Ανάλογη ήταν και η
διαφοροποίηση της συμπεριφοράς όταν το φορτίο έγινε σύνθετο. Επιβεβαιώνοντας τον τυπικό υπολογισμό του
συντελεστή απόσβεσης, ο MC452 δεν άλλαξε παρά ελάχιστα την συμπεριφορά του, όπως φαίνεται στο σχετικό
διάγραμμα. Αυτό που φαίνεται στο διάγραμμα, ζωηρώς αμφιβάλλει κανείς αν είναι ακουστικώς αισθητό. Η μέτρηση
της παραμόρφωσης και του θορύβου σε συνάρτηση με την συχνότητα ακολουθεί την γνωστή μορφή, αυτήν της ήπιας
αύξησης σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Οι τιμές παρέμειναν μέσα στο διάστημα 0.001-0.003% για ισχύ εξόδου
170Wrms/8Ω και τα δύο κανάλια συμπεριφέρονται με πανομοιότυπο τρόπο.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: Ένα
τρίτο της μέγιστης ισχύος στα 8Ω (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), Ένα
τρίτο της μέγιστης ισχύος σε σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί και ματζέντα).

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα.
Έξοδος: Ένα τρίτο της μέγιστης ισχύος στα
8Ω.

Τέλος, αρκετό ενδιαφέρον έχει το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Η
μορφή των καμπυλών είναι η κλασική αλλά το αποτέλεσμα στο άνω όριο φαίνεται να εξαρτάται μάλλον από τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Power Guard και λιγότερο με τις δυνατότητες του ίδιου του ενισχυτή (κάτι που
φάνηκε και στην στατική μέτρηση). Έτσι, με φορτίο 8Ω, το σύστημα προστασίας δεν αφήνει το ενισχυτή να ξεπεράσει
το 1% thd+N, τιμή η οποία εμφανίζεται λίγο πάνω από τα 500Wrms. Αντιθέτως φαίνεται να είναι ελάχιστα
περισσότερο ανεκτικό με φορτίο 4Ω και το περιθώριο αυτό επιτρέπει στο στάδιο εξόδου να φτάσει τα 690Wrms/4Ω (η
διαφορά με την στατική μέτρηση σχετίζεται με την διαφορετική μεθοδολογία τους). Θα είχε ενδιαφέρον να δει κανείς
τι μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο στάδιο εξόδου χωρίς το Power Guard...

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Το ζευγάρι MC2300/MC452 αντικατέστησε τον προενισχυτή/τελικό αναφοράς (Melos Plus Line/Parasound HCA3500)
και οδήγησε το ATC SCM50 SL. Η βασική πηγή που χρησιμοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος των ακροάσεων ήταν
τα Teac Esoteric P70/D70. Τους ενισχυτές της McIntosh συνόδευαν (από τον αντιπρόσωπο) δύο σετ καλωδίων για
balanced συνδέσεις (Silver Oval In και Solo Crystal της Analysis) τα οποία και χρησιμοποίησα για την σύνδεση της
πηγής με τον προενισχυτή και την σύνδεση προ/τελικού με πολύ καλά αποτελέσματα.
Η αίσθηση που κυριάρχησε από την πρώτη στιγμή των ακροάσεων ήταν αυτή ενός ιδιαίτερα ευχάριστου και
ξεκούραστου ακούσματος. Το ζευγάρι της McIntosh κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις του ακροατή, όχι τόσο εξαιτίας
των δυνατοτήτων οδήγησης που προσφέρει ο τελικός ενισχυτής (σε αυτό θα αναφερθώ λίγο αργότερα), όσο με την
δημιουργία μιας εικονικής μουσικής σκηνής που είναι ρεαλιστική, σε σωστή κλίμακα και με έντονη την εντύπωση της
παρουσίας του ακροατή σε έναν διαφορετικό ακουστικό χώρο, αυτόν που καθορίζει η ηχογράφηση. Τα ηχεία
εξαφανίζονται πανεύκολα από τον χώρο και δίνουν την θέση τους σε μια πολύ καλά εστιασμένη εικόνα με σαφώς
καθορισμένα όρια, όσον αφορά στην έκταση και πολύ καλές δυνατότητες όσον αφορά στην περιγραφή του βάθος.
Έχοντας πρόσφατα μια παρόμοια εμπειρία από μια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί το PGA2311 (κατά τη διάρκεια της

δοκιμής της Metric Halo LIO-8) τείνω να σχηματίσω την εντύπωση ότι αυτή η μέθοδος ρύθμισης της στάθμης με την
εκνευριστική ακρίβεια στο τράκινγκ, της τάξης του 0.01dB, είναι ίσως η καλύτερη διαθέσιμη λύση σε ένα λογικό
κόστος και καταλήγει σε αποτελέσματα που είναι, πράγματι, ακουστά. Ο ακροατής έχει την εντύπωση ότι κάθεται σε
μια μέτρια απόσταση από την ηχητική σκηνή και, με τις κατάλληλες ηχογραφήσεις, έχει εξαιρετική εικόνα για το τι
ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν, αισθάνεται τον αέρα μεταξύ των οργάνων μιας ολιγομελούς ορχήστρας, έχει την
αίσθηση του μεγέθους της συμφωνικής και προσλαμβάνει πολλές λεπτομέρειες από την ακουστική του χώρου
(τεχνητή ή πραγματική) και τις επιλογές που έχουν γίνει κατά την ηχογράφηση.

Οι C2300/MC452 κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα σε θέματα ακρίβειας και τονικής ισορροπίας καθώς αποδείχθηκαν
ένα ζευγάρι με άκρως ουδέτερο ήχο χωρίς εμφανή ίχνη χαρακτήρα και άποψης. Χαμηλά, πήρα πολύ καλή έκταση (με
κάποια ίχνη... αυστηρότητας στις ακραίες χαμηλές συχνότητες), εξαιρετική δυνατότητα περιγραφής της λεπτομέρειας
και αισθητά καλύτερο έλεγχο σε σχέση με τους ενισχυτές αναφοράς. Τα SCM50 πέρασαν στον χώρο ακρόασης πολύ
καλύτερα την ατμόσφαιρα δίσκων με σημαντικό περιεχόμενο στην περιοχή, τόσο ηλεκτρονικό (βασισμένο σε συνθ)
όσο και ακουστικό (από μεγάλα έγχορδα) και το έκαναν υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την άνεση του τελικού σε
τέτοιες αποστολές. Οι ανώτερες χαμηλές συχνότητες και τα ρυθμικά μέρη χαρακτηρίστηκαν από πολύ καλή ταχύτητα,
αίσθηση ροής και διαύγεια και το ζευγάρι της McIntosh φάνηκε να αισθάνεται απολύτως άνετα ανεξαρτήτως είδους
μουσικής. Οι φωνές διακρίθηκαν για τον όγκο και την πολύ καλή περιγραφή του ηχοχρώματος και οι εξαιρετικές
δυνατότητες εστιασμού δημιούργησαν, κατά περίπτωση, μια πολύ ρεαλιστική εικόνα (ειδικά στο μέρος των
ακροάσεων που περιελάμβαναν αρχεία υψηλής ανάλυσης με μερικά πολύ χαρακτηριστικά σόλο). Με προσεκτική
ρύθμιση της στάθμης, κάποιες στιγμές είναι εύκολο να φανταστείς τον τραγουδιστή ανάμεσα στα ηχεία σου, σχεδόν
να τον δεις. Ψηλά, αποκόμισα την εντύπωση της έκτασης και της πολύ καλής ταχύτητας αν και σε ορισμένες
περιπτώσεις μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι η ατάκα στην περιγραφή συγκεκριμένων οργάνων (όπως τα μικρά
μεταλλικά κρουστά, τρίγωνα, κλπ) ήταν ελάχιστα πιο αιχμηρή σε σχέση με την αναφορά. Συνολικά, πάντως, το
άκουσμα παρέμεινε διαυγές και ξεκούραστο, συμπληρώνοντας την άνεση περιγραφής που αποπνέουν οι ενισχυτές και
στο υπόλοιπο φάσμα.

Άφησα για το τέλος το θέμα της ισχύος. Με 450W ανά κανάλι, ο MC452 είναι αρκετά ισχυρότερος από τον τελικό
αναφοράς (κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά σε δοκιμές) αλλά η χρήσιμη πληροφορία εδώ είναι ότι το δείχνει και
το δείχνει με έναν τρόπο επιβλητικό. Η οδήγηση των SCM50 έγινε με παραδειγματικό τρόπο και, στον μικρό χώρο
ακρόασης και σε απόσταση περί τα 2.8m, πήρα άνετα στάθμες κοντά στα 100dB προσεγγίζοντας (με βάση τις
ενδείξεις των οργάνων) την μέγιστη ισχύ του ενισχυτή, χωρίς να υπάρχει αισθητή αλλαγή στην απόδοση του
συστήματος. Στο αυτί, ο MC452 ακούγεται ανεξάντλητος, χωρίς ίχνη συμπίεσης και ακόμη και αν το παρακάνεις και
ενεργοποιηθεί το Power Guard αυτό γίνεται με έναν τρόπο που δεν είναι άμεσα αντιληπτός από τον ακροατή. Αυτό
είναι, κατά τη γνώμη μου, μια καλή ένδειξη για το ότι ο τελικός της McIntosh θα καλύψει άνετα έναν μεγάλο χώρο,
ακόμη και με αναίσθητα ηχεία αλλά και ότι σε πολλές περιπτώσεις θα αποδειχθεί ικανός να εξαντλήσει εύκολα τα όρια

στάθμης των ηχείων, επομένως απαιτείται μια σχετική προσοχή. Εξίσου εντυπωσιακό, τέλος, αποδείχθηκε το ζευγάρι
σε μέτριες/υψηλές στάθμες σε ότι αφορά στην διαχείριση των δυναμικών η οποία αποδείχθηκε εξαιρετική καθώς ο
θόρυβος είναι αμελητέος (είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις αν αυτό οφείλεται στις πολύ καλές επιδόσεις των κυκλωμάτων
ή στο διπλό ρυθμιστικό στάθμης του προενισχυτή, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα) και τα δυναμικά
περιθώρια, προφανώς, πολύ υψηλά.
Τελικώς...
...το ζευγάρι C2300/MC452 επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο την εντύπωσή μου ότι η McIntosh δημιουργεί
προϊόντα που χαίρεσαι να τα χρησιμοποιείς. Με ορθολογική σχεδίαση, άφθονες δυνατότητες, ισχύ που επαρκεί,
πρακτικώς, για την οδήγηση κάθε ηχείου και -πάνω από όλα- άψογη ηχητική συμπεριφορά το συγκεκριμένο ζευγάρι
αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όποιον αναζητά κάτι σε αυτή την κατηγορία τιμής και, κάτω από το πρίσμα
αυτό, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι καθορίζει ένα επίπεδο αναφοράς. Ακούστε τους πριν αγοράσετε οτιδήποτε με
παρόμοιο κόστος!
∆ημήτρης Σταματάκος

McIntosh C2300
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή:

Προενισχυτής phono/line με λυχνίες

Είσοδοι Line:

4x Balanced/Single Ended, 4x Single Ended

Είσοδοι Phono:

1x MM, 1x MC, δυνατότητα ρύθμισης χωρητικότητας/αντίστασης

Έξοδοι:

1x Line (Main), 2x Line (Επιλεγόμενες), 1x Rec. Out (με δυνατότητα monitor)

Απόκριση
συχνότητας:

20Hz-20kHz (+/- 0.5dB)

Θόρυβος:

-93dB (A)

Αρμονική
παραμόρφωση:

0.08% (20Hz-20kHz)

Άλλες δυνατότητες:

Ρύθμιση ευαισθησίας ανά είσοδο, δυνατότητα αποθήκευσης άλλων ρυθμίσεων ανά είσοδο,
ρύθμιση τόνου/ισορροπίας, έξοδος ακουστικών, όργανα μέτρησης στάθμης, τηλεχειρισμός

∆ιαστάσεις:

686x356x635 (mm, πxυxβ)

Βάρος:

13.4kg

McIntosh MC452
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή:

Τελικός ενισχυτής

Ισχύς:

2x450W/8,4,2Ω, 20Hz-20kHz

Αρμονική
παραμόρφωση:

0.005%, 20Hz-20kHz

Απόκριση συχνότητας:

20Ηz-20kHz, (+/-0.25dB)

Θόρυβος:

-93dB (A)

Είσοδοι:

1x Single Ended, 1x Balanced

Έξοδοι:

Λήψεις για σύνδεση ηχείων 8Ω, 4Ω και 2Ω

Άλλες δυνατότητες:

1x Line Pass Through, όργανα μέτρησης ισχύος με δυνατότητα hold, σύστημα προστασίας
Power Guard

∆ιαστάσεις:

749x737x432 (mm, πxβxυ)

Βάρος:

49.9kg

Τιμή - Πληροφορίες
McIntosh C2300: 6.350,- ευρώ
McIntosh MC452: 8.400,- ευρώ
Πληροφορίες:

HiFi Power, τηλ.: 210-384.5272, web: http://www.hifipower.gr/, http://www.mcintoshlabs.com

