
Marantz MCR603+
Boston Acoustics A26

Marki Marantz i Boston 
Acoustics znajdują się we 
władaniu holdingu DML. 
Polski dystrybutor proponuje 
ich kombinację – minisystem 
MCR603 z monitorami A26. 
Rzut oka pozwala ją zaakcep-
tować – wielkością komponen-
tów i ich cenami trzymamy się 
zdrowych proporcji. I speł-
niamy ważny warunek – do 
Marantza można podłączyć 
obciążenie 8- lub 6-omowe, 
trzeba więc było zapewnić 
odpowiednie głośniki, unika-
jąc 4-omowych. 

Systemy mini doczekały się wielu różnych inkarnacji, 
eksperymentowano ze źródłami DVD, Blu-ray, 
lampowymi wzmacniaczami, dzieleniem i łączeniem 
elektroniki. Wszystko to wyraźne nawiązywało do 
sprzętu „pełnowymiarowego”, było czasami interesujące 
i przydatne, choć rzadko naprawdę innowacyjne, a czasami 
wręcz nierozsądne, gdy forma przerastała treść. Coś jednak 
drgnęło i ruszyło naprawdę naprzód, gdy producenci audio 
docenili siłę rażenia iPoda, prześcigając się w pomysłach na 
podłączanie i „dokowanie” grajka. Prawdziwą rewolucję 
zapowiada jeszcze coś innego – media strumieniowe, 
którym systemy mini zaczynają się coraz mocniej „kłaniać”.

Obydwa testowane systemy są dwukanałowe i ściśle 
muzyczne. Nie łączy ich podobna cena, Marantz  
z dedykowanymi głośnikami Bostona jest ponad dwa razy 
droższy od systemiku Pioneera, ale tym razem naszym 
celem było nie porównywanie i szukanie „lepszego”, lecz 
zaprezentowanie dwóch propozycji podobnych ideowo, 
choć z pewnością różniących się jakością. 
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ODSŁUCH
Jak na system mini, Marantz + Boston 

brzmi w sposób bardzo poważny, oparty na 
wyjątkowo uzdolnionym zakresie basowym. 
Rozciągnięcie jest godne podziwu, oczywiście 
wciąż są to „tylko” monitorki, lecz zarówno 
nasycenie, jak też dokładność, są wysokiej 
próby. Niskotonowe dźwięki są co prawda lek-
ko zaokrąglone, lecz zawsze czytelne i zdolne 
trzymać rytm. Zresztą w całym brzmieniu jest 
sporo ciepła, które nie zamula obrazu, a tylko 
go uprzyjemnia. wokale są plastyczne, góra 
pasma bardzo subtelna i zwinna – potrafi 
ustąpić, unika metalicznych akcentów, czym 
trochę łagodzi przekaz w stosunku do neu-
tralnego wzorca, lecz utrzymuje dostateczną 
wyrazistość i dostarcza minimum blasku. 

Niezależnie od upodobań, zmiękczenie 
brzmienia jest w tym zestawie o tyle korzystne, 
że łagodzi niedoskonałości wielu sieciowych 
i strumieniowych źródeł. o ile te przecho-
wywane na dyskach twardych domowych 
komputerów mogą teoretycznie poszczycić 
się wysoką rozdzielczością, to przecież nie 
zawsze będziemy słuchać 24/192. 

mcr603+a26
CENA: 2895 + 1390ZŁ

DYSTRYBUTOR: horn distribution
www.horn.pl

WYkONANiE
Poważny Cd-amplituner z czterema impulsowymi 
końcówkami mocy. W komplecie solidne monitory.

FUNkCJONALNOŚĆ
Wszechstronne umiejętności sieciowe, radio interne-
towe, serwis napster, protokół dLnA dla domowych 
serwerów, po aktualizacji AirPlay i sterowanie z iPo-
dów/iPhone’ów i iPadów, duże możliwości rozbudowy 
o zewnętrzne źródła, port usb.

BRzmiENiE
nasycony, foremny bas ociepla przekaz, subtelne 
wysokie tony, brzmienie „tonizujące”.

M
arantz MCR603 należy do serii 
Melody Media, kompaktowych 
urządzeń „3 w 1”, jako jedy-
ny w  ym gronie ma zarówno 

mechanizm cD, jak i rozbudowany moduł 
usług sieciowo-strumieniowych. Model tańszy 
pozbawiono tej ostatniej atrakcji, a droższy 
jest już urządzeniem Blu-ray. 

obudowę wykonano głównie 
z metalu. oprócz wersji srebrnej (a ra-
czej żółto-szampańskiej), jest także 
dostępna czarna.

Przedni panel zdradza tylko 
część atrakcji, o nowoczesną formę 
zadbano rezygnując z pokręteł 
na rzecz dwóch grup przycisków, 
które obsługują podstawowe funkcje 
odtwarzania oraz są kursorami do po-
ruszania się po bardziej rozbudowa-
nym – niż zwykle – menu. wyświetlacz 
musi przekazywać wiele informacji, 
w związku z tym jest także większy. Na 
tym tle niemal zupełnie ginie szuflada 
mechanizmu cD – być może zresztą 
użytkownik zachwycony sieciowym 
potencjałem Marantza odłoży płyty 
na bok i zupełnie o niej zapomni. 

Do regulacji głośności przewidzia-
no dwa miniaturowe przyciski, kolejny 
klawisz służy do sekwencyjnego 

Wejście analogowe ma towarzystwo USB. Oprócz 
pamięci pendrive, może również bezpośrednio 
sterować iPodem.

W małej obudowie 
CD-Amplitunera znaleziono 
miejsce na dwa komplety 
wyjść głośnikowych, które 
mogą pracować w trybie 
bi-amp.

Pilot (oraz wyświetlacz na przednim 
panelu CD-Amplitunera) jest bardzo 

ważnym elementem wobec rozbudo-
wanych funkcji sieciowych urządzenia.

przełączania wejść. Bezpośrednio do gniazd 
przedniej ścianki podłączymy słuchawki, 
analogowe wejście podręczne oraz… co tylko 
dusza zapragnie – przez port UsB. Marantz 
obsługuje bowiem nie tylko nośniki pamięci, 
ale i komunikuje się bezpośrednio z iPodami.

Na tylnej ściance zaskakują dwa komplety 
wyjść głośnikowych, których można użyć do 

podłączenia dwóch par kolumn 
w dwóch pomieszczeniach   Marantz 
pozwala na zróżnicowanie pozio-
mów głośności między nimi, jako że 
w środku pracują cztery końcówki 
mocy. Alternatywnie można więc 
przełączyć je w tryb bi-ampingu.  

Do MCR603 można podłączyć 
dwa źródła analogowe (jest też 
pętla dla rejestratora), jedno cyfrowe 
(złącze optyczne) oraz subwofer. Ta-
jemniczy port M-X służy zewnętrznym 
adapterom (np. odbiornikowi Blueto-
oth). Najważniejsze jednak w całej 
zabawie jest złącze sieci LAN.

Po podłączeniu i skonfigurowa-
niu dostępu do internetu (na ogół 
odbywa się to automatycznie), Ma-
rantz od razu zgłosił chęć aktualiza-
cji oprogramowania sieciowego.

oprócz internetowych stacji 
radiowych, urządzenie komunikuje 
się z serwisem Napster, zapewniają-
cym dostęp do ogromnej biblio-
teki nagrań (serwis jest płatny). 

Wejście optyczne odżyło dzięki telewizorom i tune-
rom satelitarnym, które coraz częściej podłączamy 
do systemów audio.

współpracę z domowymi serwerami zapewnia 
natomiast najpopularniejszy protokół DLNA, 
dzięki któremu całą bibliotekę muzyczną moż-
na magazynować na dysku twardym. Marantz 
odtwarza niemal wszystkie formaty plików, 
mp3, wma, aac, wav, a nawet flac (parametry 
do 24/96). Po dokonaniu aktualizacji oprogra-
mowania, do bogatej listy sieciowej funkcjo-
nalności dołącza także Airplay. Dotykowy 
interfejs urządzeń Apple może również służyć 
do zdalnego sterowania MCR603, wystarczy 
tylko pobrać odpowiednią aplikację ze sklepu 
App store.

Boston Acoustics A26 to dość duże moni-
tory dwudrożne. Boczne ścianki wykończono 
czarnym lakierem fortepianowym (dostęp-
na jest też wersja w okleinie wiśniowej), 
a na front, tył oraz górę nałożono materiał 
imitujący skórę. Głośnik nisko-średniotonowy 
ma średnicę 17-cm, towarzyszy mu 1-calowa 
kopułka tekstylna. 
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