
 

    •  ΜΑΡΝΗ 8 ΑΘΗΝΑ 10433 •  ΤΗΛ. 210 3845676 – 210 3845272  FAX. 210 3809747 •  e-mail: sales@hifipower.gr • 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 High Fidelity 41High Fidelity 

Re
vi
ew
s

McIntosh C500/ MC452Προενισχυτές/ Τελικός Ενισχυτής 

- του Στάθη Ασπιώτη -

H McIntosh είναι φημισμένη όσο λίγες εταιρείες για τα 

ενισχυτικά της. Με αφορμή τη δοκιμή του τελικού MC452  

ξανά-ανακαλύπτουμε τις ρωμαλέες και ταυτόχρονα διάφανες 

μουσικές προτάσεις της εταιρείας.

Αδέκαστη ισχύς
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H ιστορία της McIntosh είναι γεμάτη από επιτεύγματα, σημεία σταθμούς 
για τη μουσική, στα οποία περιλαμβάνεται ακόμη σύστημα ενισχυτών 
από το οποίο ακούστηκε η μουσική στο Woodstock. Πέρα όμως 
από τα επαγγελματικά μηχανήματα, η Αμερικανική εταιρεία έχει 
αναπτύξει μία σειρά από τεχνολογίες, οι οποίες σε συνδυασμό με 
την επιδιωκόμενη τελειότητα σε κάθε στάδιο της κατασκευής 

οδηγούν σε ένα ηχητικό αποτέλεσμα που είναι σεβαστό ακόμη και από τον πλέον 
ιδιόρρυθμο audiophile. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα της McIntosh που παρουσιάζουμε 
αξίζει την προσοχή σας με το παραπάνω. 

Οι C500
Ο C500 είναι ένας ενισχυτής με διττή προσωπικότητα. Η πρώτη παρουσίαση του έγινε 
τα προηγούμενα έτη, αλλά η ποιότητα του τον διατηρεί ανάμεσα στους κορυφαίους 
προενισχυτές που μπορεί να αποκτήσει κανείς σήμερα. Και εξηγούμαι: Ακόμη και για 
λόγους προσωπικού γούστου να εκφράσει κανείς αντιρρήσεις για τον C500, δεν μπορεί 
να μην παραδεχθεί την υλοποίηση για το υψηλό της επίπεδο. Ο C500 είναι μία αρθρωτή 
κατασκευή αποτελούμενη από δύο μέρη. Το ένα περιλαμβάνει στο εσωτερικό του τον 
controller του συστήματος και το τροφοδοτικό, ενώ στο δεύτερο σασί φιλοξενούνται 
αποκλειστικά τα ηλεκτρονικά που αφορούν την προενίσχυση. Επιπλέον, ο C500 είναι 
διαθέσιμος σε δύο εκδοχές, όπως θα δούμε παρακάτω. Σε κάθε σασί-module, εκ των 
δύο από τα οποία αποτελείται ο C500, τα δύο ηχητικά κανάλια είναι πλήρως απομονωμένα 
μεταξύ τους, τόσο μηχανικά όσο και ηλεκτρικά, με στόχο το μέγιστο διαχωρισμό τους 
και την περισσότερο πιστή ηχητική αναπαράσταση. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει δύο διαφορετικά configurations, τελικά στάδια με transistor, ή με λυχνίες. Με 
τον τρόπο αυτό η επιλογή της μουσικής υφής γίνεται σε πρωταρχικό επίπεδο από τον 
χρήστη. Εδώ δεν γυρίζουμε κάποιο διακόπτη, αλλά επιλέγουμε ένα από τα δύο διαθέσιμα 
σασί.  Τα δύο modules, τόσο αυτό με τις λυχνίες (C500T), όσο και αυτό με τα transistor 
(C500P) είναι Fully Balanced σχεδιάσεις, Dual Mono, όπως αναφέραμε. Οι προδιαγραφές 
που δημοσιεύει η McIntosh για τους C500 είναι εντυπωσιακές και αποτελούν μία καλή 
εξήγηση γιατί τα ενισχυτικά της McIntosh ακούγονται έτσι. Για παράδειγμα, η μέγιστη 
παραμόρφωση 0.05% που δίνει η εταιρεία για τον C500T μετρημένη σε όλο το φάσμα, 
θα μπορούσε να ανήκει σε solid state προενισχυτή. Για τον solid state προενισχυτή 
C500P, η παραμόρφωση είναι 0,002%, από 20Hz-20kHz…
O controller είναι σχεδιασμένος με βάση την κλασική αισθητική της εταιρείας και στην 
πρόσοψη φέρει τα ρυθμιστικά στάθμης και ισορροπίας των καναλιών, τον επιλογέα 
εισόδου και rec. Τα άλλα πλήκτρα και συνδυασμοί αυτών χρησιμεύουν στο set up του 
προενισχυτή. Από την πίσω όψη του controller εξέρχονται δύο καλώδια με τα σήματα 

ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΗΣ MCINTOSH ΣΤΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ 
ΛΥΧΝΙΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 

ΕΝΝΟΙΑ. Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΚΡΙΒΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΛΙΔΙΑ.

ελέγχου και ισχύος, τα οποία οδεύουν προς το κυρίως σώμα του 
προενισχυτή. Στους προενισχυτές συναντάμε τρεις balanced και 
τέσσερις single ended εισόδους, τρεις εξόδους balanced και δύο 
single ended. Επίσης, υπάρχουν δύο βρόχοι, ένας με σήμα από τον 
προενισχυτή και ένας για εγγραφή. Διαθέσιμες είναι ακόμη είσοδοι 
για κεφαλές mm και mc. Στο εσωτερικό των προενισχυτών η 
δρομολόγηση των σημάτων γίνεται με ηλεκτρονόμους, ενώ ο 
έλεγχος της στάθμης με έναν οπτικό αισθητήρα που «διαβάζει» την 
περιστρεφόμενη κίνηση και ελέγχει έναν εξασθενητή σχεδιασμένο 
από τη McIntosh, σε 213 βήματα του 0,5dB. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των καναλιών της τάξης του +/-
0,1dB. Η ρύθμιση της στάθμης γίνεται σε δύο στάδια, ένα πριν και 
ένα μετά το κύκλωμα ενίσχυσης, καθώς με τον τρόπο αυτό γίνεται 
εφικτή μία ευρεία δυναμική περιοχή χωρίς να ανεβαίνει η στάθμη 
του θορύβου όταν η ένταση μειώνεται. Ο προενισχυτής με λυχνίες 
χρησιμοποιεί τέσσερις διπλοτριόδους 12AX7a ανά κανάλι, δύο εκ 
των οποίων υλοποιούν τον προενισχυτή phono. Φυσικά, κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό στις προσόψεις των δύο εκδοχών προενίσχυσης 
είναι τα μπλε ενδεικτικά της στάθμης εξόδου - σήμα κατατεθέν από 
αισθητική άποψη της McIntosh. Ειδικό κύκλωμα εξασφαλίζει την 
time stretched λειτουργία των μετρητών, προκειμένου να μπορεί 
το μάτι να διαβάζει τις ενδείξεις (και να υπερφαλαγγιστούν τα εμπόδια 
που θέτει η αδράνεια των δεικτών), ενώ ένα λογαριθμικό κύκλωμα 
επιτρέπει τις ενδείξεις στην περιοχή μεγαλύτερη των 60dB. 

Ο τελικος mc452
Πρόκειται για έναν κυριολεκτικά θηριώδη ενισχυτή, τον μεγαλύτερο 
και ισχυρότερο στερεοφωνικό τελικό της McIntosh. Είναι ικανός 
να οδηγήσει την πλειονότητα των ηχείων της αγοράς τους εκτός και 
κάνουμε λόγο για ειδικές περιπτώσεις. Η ισχύς που αποδίδει είναι 
τουλάχιστο 450W στα 2, 4 ή 8Ω και για τα δύο κανάλια ταυτόχρονα 
οδηγούμενα και με μέγιστη παραμόρφωση 0,005%. Η σχεδίαση 
του ενισχυτή είναι ισορροπημένη Push-Pull σε κάθε κανάλι. Τα 
τρανζίστορ ισχύος είναι επιλεγμένα για να ταιριάζουν σε επιδόσεις 
μεταξύ τους, ενώ ειδικό κύκλωμα της McIntosh παρακολουθεί τη 
θερμοκρασία τους προκειμένου η απόδοση τους να είναι σταθερή 
σε όλο το εύρος της. Στόχος είναι η χαμηλή παραμόρφωση και η 
διατήρηση χαμηλών σχετικά θερμοκρασιών λειτουργίας. Τα 
ισορροπημένα κυκλώματα κάθε καναλιού ζευγαρώνουν στους, 
επίσης πατενταρισμένους και χειροποίητους, μετασχηματιστές 
εξόδου Output Autoformers. Το σήμα εισόδου παρακολουθείται 
αδιαλείπτως και συγκρίνεται με το σήμα στην έξοδο του ενισχυτή. 
Το κύκλωμα Power Guard ρυθμίζει δυναμικά τη στάθμη εισόδου 
για την αποφυγή υπεροδήγησης. Επιπλέον, ένα κύκλωμα χωρίς τη 
χρήση ασφαλειών τήξης, αποσυνδέει το στάδιο εξόδου πριν το 
ρεύμα ξεπεράσει τα ασφαλή επίπεδα λειτουργίας στην περίπτωση 
βραχυκυκλώματος. Πλεονεκτήματα του συστήματος είναι ότι είναι 
«αόρατο» ηχητικά και ότι επανέρχεται αυτόματα στην περίπτωση 
επέμβασης του. Το τροφοδοτικό που υποστηρίζει τη λειτουργία 
του τελικού ενισχυτή βασίζεται σε έναν μεγάλο μετασχηματιστή με 
ικανότητα παροχής ρεύματος 20A. Συνεισφέρει περίπου 14kg από 
τα 50kg βάρους του MC452. Το φίλτρο εξομάλυνσης αποτελείται 
από τέσσερις πυκνωτές χωρητικότητας 27.000mF, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που δημοσιεύει η McIntosh. 
Πολύ ενδιαφέρουσα και ασυνήθιστη είναι η πίσω όψη του MC452, 
o οποίος φέρει τρία ζεύγη μπορνών ανά κανάλι, βαρέως τύπου, για 
τη σύνδεση ηχείων 2, 4 ή 8Ω. Επιπλέον, υπάρχουν δύο είσοδοι 
ανά κανάλι και δύο έξοδοι υλοποιημένες σε XLR και RCA. 

Η συνολική ποιότητα της κατασκευής είναι άριστη και ο τελικός 
επιβάλλεται με την παρουσία του στο χώρο. Τα δε μπλε ενδεικτικά 
της στάθμης εξόδου έχουν όχι μόνο αισθητική συμβολή, αλλά και 
λειτουργική κατά τις ακροάσεις, καθώς αναπαριστούν οπτικά την 
αναπαραγόμενη μουσική και συμβάλλουν στην προστασία των 
ηχείων από την πρακτικά ανεξάντλητη ισχύ του MC452.

Ηχητικη απογειωση
Ξεκινήσαμε τις ακροάσεις στο χώρο του περιοδικού με ηχεία 
αναφοράς τα Audio Monitor PL300. Τα συγκεκριμένα ηχεία, η 
παρουσίαση των οποίων έχει προγραμματιστεί για επόμενο τεύχος, 
επιλέχθηκαν τόσο για την ικανότητα τους να καλύπτουν το φάσμα, 
αλλά και για την δυαντότητα να αποδώσουν το δυναμισμό που 
διαθέτουν τα ενισχυτικά πίσω τους. Στη θέση του transport ήταν 
το Consonance Droplet του οποίου το σήμα αποκωδικοποιούσε 
το HS-DA1 της Norma Audio Electronics, ενώ η αντιπροσωπεία 
της Hi-Fi Power για τη McIntosh είχε φροντίσει να συνοδεύσει τα 
ηλεκτρονικά με αναλόγου επιπέδου καλώδια ηχείων και balanced 
interconnect της Furutech και της Analysis Plus. Κατά τη σύνδεση 
των PL300 με τον MC452 έγινε χρήση της δυνατότητας 
διπλοκαλωδίωσης που διαθέτουν τα ηχεία. Επίσης τα ενισχυτικά 
(προενισχυτής & τελικός) τοποποθετήθηκαν επάνω σε βάσεις της 
ελληνικής Tandem Audio, δοκιμή των οποίων έχει προγραμματιστεί 
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για το επόμενο τεύχος. 
Πριν από όλα να πω ότι το άκουσμα είναι αναφοράς. Έτσι απλά. 
Μόνο εσύ επιλέγεις σε τι επίπεδο θέλεις να κινηθείς. Πόσο αυστηρός 
θέλεις να είσαι με τους δίσκους σου και με τα συνοδά μηχανήματα. 
Στην περίπτωση μας τα τελευταία έδειξαν χωρίς αμφιβολία τον 
καλύτερο τους εαυτό, με ένα άκουσμα που σε καθηλώνει με τη ρώμη 
και την αντικειμενικότητα του. Η αρχή των ακροάσεων έγινε με τον 
C500P, την solid state εκδοχή του προενισχυτή. Αν είστε φίλοι του 
«λεπτεπίλεπτου», όχι ως ικανότητα ανάδειξης, αλλά ως άποψη που 
ισοπεδώνει και καλύπτει, αν είστε λάτρης της αρμονικής 
παραμόρφωσης και όχι της μουσικής, αν δεν αντέχετε στα αυτιά 
σας την πληροφορία των άκρων του φάσματος, τότε καλύτερα να 
σταματήσετε εδώ την ανάγνωση. Το set των C500P/ MC452 είναι 
άκρως αποκαλυπτικό του συνόλου των ιδιοτήτων που είναι 
καταγεγραμμένες στην ψηφιακή πηγή. Χωρίς καμία επιείκεια και 
χωρίς ετικέτα. Η απουσία, πρακτικά, αρμονικής παραμόρφωσης 
είναι μία εμπειρία που μπορεί να σοκάρει αρκετούς. Περιττή 
πληροφορία δεν υπάρχει. Αντίθετα, ο ακροατής που έχει συνηθίσει 
σε άλλους ρυθμούς και αρέσκεται σε τεχνηέντως «πλουσιότερες» 

εκδοχές της μουσικής του θα βρεθεί προ εκπλήξεως. Θα σοκαριστεί 
ενδεχομένως. Η ταχύτητα των ενισχυτικών είναι αστραπιαία. Η 
αντίδραση τους ακόμη και στην ελάχιστη μεταβολή του σήματος 
στην είσοδο του προενισχυτή ακαριαία. Κατηγορηματική. Σαφής. 
Ξεκάθαρη. Αμείλικτη. Ανεξάντλητη. Αποκαλυπτική. Στιβαρή. Διάφανη. 
Τα ενισχυτικά είναι σαν να μην υπάρχουν, καθώς δεν μπορείς να 
προσδιορίσεις προφανείς ιδιαιτερότητες που να αποκλίνουν από 
το ιδανικό, χωρίς να περάσεις στη σφαίρα του υποκειμενικού. Η δε 
πραγματικότητα που αναπαρίσταται κερδίζει σε ρεαλισμό από την 
εικόνα που δημιουργείται μπροστά σου. Υπό τον όρο ότι διαθέτεις 
τον χώρο και τα συνοδά για να ξετυλιχθεί η άπλετη ισχύς και, μαζί 
με αυτή, η μουσική και οι λεπτομέρειες που τοποθετούν τους 
μουσικούς και γεμίζουν τον αέρα ανάμεσα τους. Η απουσία θορύβου 
από τα ηλεκτρονικά κάνει την ατμόσφαιρα διάφανη και το χώρο 

H Αμερικανική εταιρεία έχει 
αναπτύξει μία σειρά από τεχνολογίες, 

οι οποίες ...οδηγούν σε ένα ηχητικό 
αποτέλεσμα που είναι σεβαστό ακόμη 

και από τον πλέον ιδιόρρυθμο.

της σκηνής σκοτεινό, χωρίς «τριγμούς» ή «ανακλάσεις». Έτσι ώστε 
μόνο η καλλιτεχνική έκφραση να έχει λόγο. Από το σύστημα δεν 
παρατηρείται τάση επιμήκυνσης κάποιας διάστασης, του βάθους ή 
του πλάτους της σκηνής, αλλά τα πάντα είναι καθορισμένα και 
τοποθετημένα ως έχουν. Η μεγάλη δυναμική περιοχή, η απουσία 
θορύβου και παραμόρφωσης, σε συνδυασμό με την ικανότητα 
αντικειμενικής περιγραφής των άκρων του φάσματος καθιστούν το 
σετ C500P/ MC452 εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία. Είναι 
φανερό ότι στην περίπτωση που εξετάζουμε, η McIntosh επιδεικνύει 
την πείρα και την ικανότητα της να ελέγχει καταστάσεις, όσο δύσκολες 
και μεγάλες και αν είναι, μία ικανότητα που μπορεί να υπηρετεί 
ακροατήρια του ενός ευνοημένου έως γεμάτα στάδια. 
Κάθε μέγεθος που έχει σχέση με τα ενισχυτικά της McIntosh είναι 
μεγάλο, μεγαλύτερο από ό,τι είναι η πλειοψηφία γύρω μας στον 
χώρο του Hi-Fi και του High End. Αυτό έχει σχέση τόσο με τον 
τρόπο και την επιδιωκόμενη τελειότητα στην κατασκευή, όσο και 
με τα ηχητικά μεγέθη. Για το λόγο αυτό είναι ασυνήθιστες, οι τόσο 
ουδέτερες ηχητικές υφές που προτάσσονται. Αν κάποιος ξεκινήσει 
τις ακροάσεις των ενισχυτικών από το σετ C500T/ MC452, με τον 
προενισχυτή με τις 12AX7a θα στοιχηματίσει ότι πρόκειται για solid 
state. Αυτό είναι αναμενόμενο σε ένα τέτοιο επίπεδο ποιότητας. 
Θεωρητικά, οι λυχνίες μπορούν να ακούγονται ως solid state σε 
μία ιδανική κατασκευή. Αυτό διαφέρει από τις πρακτικές που 
ακολουθούνται κατά κανόνα, όπου οι λυχνίες ωθούνται στα όρια 
της λειτουργίας τους και πέρα από αυτά προκειμένου να χρωματίσουν 
τον ήχο με παραμόρφωση. Ναι, θα συμφωνήσω ότι το άκουσμα 
πολλές φορές μπορεί να γίνεται γλυκό και πλούσιο, αλλά αυτό είναι 
ένας συμβιβασμός προς την ατέλεια που επιδιώκει ο εκάστοτε 
ακροατής και το δέχεται. Δεν είναι πιστή αναπαραγωγή. Οι λυχνίες 
λοιπόν της McIntosh στο στάδιο προενίσχυσης (στο ένα από τα 
τρία σασί του σετ C500T/ MC452) ακούγονται σα να μην είναι 

λυχνίες, με την συμβατική έννοια. Ο ήχος τους είναι ακριβής, χωρίς 
στολίδια. Μόνο η σύγκριση με το έτερο «προενισχυτικό τέρας» που 
ακούει στο όνομα C500P μπορεί να αναδείξει τη φύση των ενεργών 
στοιχείων που χρησιμοποιούνται στον C500T. Ο τελευταίος μπορεί να 
ενσωματωθεί άνετα στο σύστημα του audiophile που αρέσκεται να ακούει 
με τρανζίστορ και με αυτόν τον τρόπο να κινηθεί ακόμη πιο κοντά… στον 
ήχο solid state. Ναι, είναι πιθανό ότι ο λαμπάτος C500T θα δώσει 
μεγαλύτερη ακρίβεια. Το θέμα είναι αν αυτό είναι το ζητούμενο του 
ακροατή μας. Φυσικά, δεν πρέπει να μας διαφεύγει εδώ, αλλά και στο 
σύνολο των εντυπώσεων που έχουμε παραθέσει, ότι μέρος στην ιδανική 
και επιδιωκόμενη ηχητική ανυπαρξία έχει ο τελικός MC452, ο οποίος 
πολύ απλά εντυπωσιάζει με την αποτελεσματικότητα του: Μέσα στο όριο 
της ισχύος του, η οποία πρακτικά οδηγεί σχεδόν κάθε ηχείο, μπορεί να 
εξαφανίζεται. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από έναν τελικό; Επιστρέφοντας 

στον C500T να συμπληρώσουμε ότι η μεσαία περιοχή είναι λίγο, αλλά 
αισθητά πλουσιότερη σε αρμονικές, ενώ το χαμηλό διαθέτει λίγο περισσότερο 
όγκο και πλαστικότητα. Στοιχεία που προστίθενται με δοσολογία μαθηματικής 
ακρίβειας. Τα κρουστά της υψηλής περιοχής διαθέτουν μία σωστά μετρημένη 
δόση αρμονικού πλούτου, τόση ώστε να αναδειχθούν οι υφές των οργάνων 
και η κίνηση του μουσικού. Η σκηνή πλέον από ουδέτερη σκοτεινή είναι 
εμπλουτισμένη με διακριτικά κόκκινα και πράσινα σποτ που στοχεύουν σε 
μία ανεπαίσθητη για τον επιπόλαιο ακροατή θέρμη και οικειότητα, με τις 
διαστάσεις κάθε άξονα να παραμένουν ικανές, και, κυρίως συγκεκριμένες. 

Τρεις κορυφαιοι 
Είμαι φίλος των solid state υλοποιήσεων γιατί πιστεύω ότι μπορούν και 
μεταφέρουν περισσότερο πιστά τη μουσική στο χώρο. Για τον ίδιο λόγο 
λίγες μόνο λαμπάτες υλοποιήσεις με ενθουσιάζουν. Η McIntosh έχει κάνει 
μία τέτοια προσέγγιση, η οποία είναι στοχεύει στην τελειότητα από κάθε 
άποψη.  Η λάμπες στην προενίσχυση μπορούν να δώσουν τον καλύτερο 
τους εαυτό και η McIntosh το επιδεικνύει αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Ο 
C500P με εντυπωσίασε με την αρτιότητα του σε κάθε παράμετρο του 
ακούσματος, την ίδια στιγμή που ο C500T κατάφερε να με ενθουσιάσει. 
Κορυφαίο ρόλο στην ηχητική απόδοση και στην ανάδειξη του συστήματος, 
τόσο των προενισχυτών και της πηγής, όσο και των ηχείων έχει, φυσικά, ο 
MC452, ο οποίος κάνει αυτό που είναι το ιδανικό για μία συσκευή του 
είδους του. Δίνει αφειδώς ρεύμα και μένει ηχητικά στην αφάνεια. Το σετ 
C500/ MC452 είναι ανάμεσα στα κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο και αν 
δεν μπορείτε να το αποκτήσετε, αξίζει να καταφέρετε να τοεντάξετε στην 
ακουστική σας μνήμη. Τότε, πολλά θα αλλάξουν για εσάς.■

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προενισχυτές/ Τελικός Ενισχυτής
 McIntosh C500/ MC452

Προενισχυτής C500

Παραμόρφωση: C500P: 0.002%, C500T: 0.08%

Απόκριση Συχνότητας: C500P: 15Hz – 

100.000Hz, C500T: 15Hz – 100.000Hz

Κέρδος Phono: C500P: 60dB, C500T: 60dB

Διαστάσεις (ΠxYxB): 44,45x15,25x58,42cm (και 

τα τρία σασί)

Βάρος: C500C: 17,7kg, C500P: 15kg, C500T: 

15,4kg

Τελικός MC452

Ισχύς ανά κανάλι: 450W @ 2, 4 ή 8Ohms

THD: 0.005%

S/N: 124dB

Συντελεστής απόσβεσης: >40 Wideband

Σχεδίαση και Κυκλωματική διάταξη: Transistor,

Quad Balanced

Διαστάσεις (ΠxYxB): 44,45x23,97x55,88cm 

Βάρος: 49,9kg

H κορυφαία ποιότητα κατασκευ-
ής, ο αδέκαστος ήχος, η αισθη-
τική.

Να τολμήσετε να τα ακούσετε.

URL: http://www.mcintoshlabs.com

Αντιπρόσωπος
Hi-Fi Power, 

τηλ. 210 3845272

Τιμή
C500C: 6.700€, 

C500P ή Τ: 6.750€, 
MC452: 8.850€

McIntosh C500/ MC452

Μας άρεσε Θα θέλαμε




