Pod klapką nie ma
podręcznych przy!ączy
dla przenośnych źródeł;
umieszczono tu tylko
wyjście słuchawkowe
oraz gniazdo USB służące
wyłącznie do zmiany opro
gramowania urządzenia.
MRX-520 nie został wyposażony w Dolby Atmos
i DTS:X, ale ma kilka trybów
do zamiany stereofoniczne
go sygnału na wielokanało
wy, m.in. ńrmowe rozwiązanie AnthemLogic.

ODSŁUCH
Za każdym razem, gdy zdarza mi się wypożyczać urządzenie marki
Anthem (a robię to nie tylko przy okazji testów), muszę wysłuchać tyrady
o tym, jak to wspaniale ów produkt potrafi zagrać w stereo. I nie mogę
zaprotestować, bo taka jest prawda.
MRX-520 urzekał bezpretensjonalnością, można powiedzieć nawet prostotą grania, oczywiście nie prostactwem. Muzyka wydobywała się
lekko, swob_odnie, jednocześnie ładunek informacyjny oraz neutralność
były znakomite. Mocna i bezpośrednia średnica była podparta dość spo
kojnym basem i wykończona selektywną górą, ani matową, ani nazbyt
iskrzącą, czasami odpalającą ostrzejsze detale, ale przede wszystkim
czystą. W odtworzeniu przestrzenności podobała mi się umiejętność
odnalezienia się w różnych klimatach; mały zespól w klubie brzmiał
odrobinę „głucho" i kameralnie, a ogromne sale miały potężną akustykę
i atmosferę, z dużym udziałem publiczności. Muzyka nie tyle uderzała,
co wypływała, ale sprawdziany dynamiczne MRX-720 przechodzi! co
najmniej dobrze. Nie było to brzmienie wymiatające, piorunujące i ultra
szybkie, było jednak zręczne i miało wszelkie atrybuty naturalności. Mimo
to obawiałem się, że w trybie wielokanałowym Anthem będzie trochę zbyt
delikatny i kulturalny. Stało się jednak coś jeszcze innego, a ocena zależy
od tego, jak sami mamy ustawioną percepcję i oczekiwania. Bardziej niż
inne amplitunery, skupia uwagę na pierwszym planie (choć oczywiście do
gry wszedł kanał centralny); efekty są zmarginalizowane do roli uzupeł
niającej, a próba ich wzmocnienia przez podniesienie poziomu w od
powiednich kanałach, prowadziła do ich izolacji. Jeżeli jednak lubimy
skupiony, esencjonalny przekaz, będziemy ukontentowani.

WYKONANIE

Wzorniczo skrCimnav ale �dzo solidna obudowa.
Podobnie wewnątrz - bez fajerwer\ców, \VYiątl/owa
slaranno�ć prowadzenia sygnałą (rrtinimalrta liczba
połączeń kablowych), porządne wzmaGniac;ze na
tranzystorach S�ena.

FUNKCJONALNOŚĆ

Skromna. Bez Dolby Atrnos i DTS:X. Nie strumieniuje
plików, nie ma BT, nie ma wejścia gramofonowego.
Końcówka mocy 5-kanalowa, wyjście tylko 5.2. Kapital
ne oprogramowanie.do kalibracji dźwiękowej (ARC2),
łatwa obsługa, polskie menu.
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'PARAMETRY
Rekordowo niski poziom szumów (-89 dB) i bardzo
dobry zestaw pozostałych parametrów. 2x 108 W/8 n,
2x 134 W/4 n, SxS9 W/8 n, 5x93 W/4 n.
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BRZMIENIE
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Spójne, komunikatywne, zrównoważone, świetne
nasycenie $retjnich tol)ÓW, c:łelikatna i przejrzysta góra,
bas zwinny. Bez-,zapędów' i wyostrzeń. W kinie mocny
. ,r- •
/:.,}\, . . pierwszy plan, efekty są uzupełnieniem.
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