
 

McIntosh C70 70th Anniversary – rocznicowy, przedwzmacniacz lampowy  

Rocznicowy model przedwzmacniacza C70 powstał aby uczcić siedem dekad tworzenia jednych z 

najlepszych urządzeń audio, jakie kiedykolwiek słyszał świat. 

Jest to lampowy przedwzmacniacz o całkowicie analogowej konstrukcji i wzornictwie w stylu retro, 

który wykorzystuje nowoczesne firmowe technologie. Szklany panel przedni utrzymany w typowej 

dla firmy konwencji wzorniczej, ozdobiono podświetlonym na zielono rocznicowym napisem.  

Układ elektroniczny C70 wykorzystuje jedną lampę 12AT7 oraz pięć lamp 12AX7A widocznych 

poprzez szklaną szybkę zamontowaną w górnej części pokrywy urządzenia. Wszystkie czynności 

związane z obsługą tego przedwzmacniacza wykonuje się przy pomocy tradycyjnych gałek i 

przełączników kołyskowych. Nowoczesne wskaźniki wykorzystujące diody LED wskazują wybrane 

źródło i poziom natężenia głośności. C70 ma w sumie siedem wejść (dwa symetryczne, trzy 

niesymetryczne, jedno gramofonowe dla wkładek MC i jedno dla wkładek MM). Parametry 

impedancyjne obydwu wejść gramofonowych można ustawiać w szerokim zakresie regulacyjnym aby 

idealnie dopasować się do parametrów wkładki. Do dyspozycji są także dwa wyjścia symetryczne XLR 

i dwa niesymetryczne RCA. Wyjścia mogą być włączane lub wyłączane przełącznikami umieszczonymi 

na przednim panelu. 

Na nim także umieszczono pokrętła regulacji barwy dźwięku (tony niskie oraz tony wysokie), które 

można dostrajać w krokach co 2 dB lub też całkowicie je wyłączyć. Po prawej stronie znajdują się z 

kolei dwa pokrętła pozwalające na precyzyjne ustawienie parametrów impedancyjnych obydwu 

wejść gramofonowych. Natomiast gałka głośności umożliwia również regulację równowagi kanałów. 

Wyjście słuchawkowe typu jack 1/4 cala zasilane jest przez firmowy wzmacniacz słuchawkowy High 

Drive i posiada firmowy układ HXD® (Headphone Crossfeed Director), który ma na celu stworzenie 

iluzji odsłuchu z wykorzystaniem konwencjonalnych kolumn głośnikowych. Zastosowany wzmacniacz 

słuchawkowy umożliwia optymalne wysterowanie większości dostępnych na rynku słuchawek. Układ 

HXD® można wyłączyć.  

Pięć przełączników kołyskowych służy do kontrolowania następujących funkcji: włączanie/wyłączanie 

regulacji barwy dźwięku; wybór pomiędzy odsłuchem mono lub stereo; włączanie/ wyłączanie układu 

HXD®; włączanie/wyłączanie wyjścia 1 i 2.    

Przedwzmacniacz obsługuje także funkcje firmowej technologii Power Control za pomocą czterech 

specjalnych portów umieszczonych na tylnej ściance urządzenia. Umożliwia ona włączanie lub 

wyłączanie różnych innych urządzeń McIntosha połączonych w jeden system. To rozwiązanie jest 

szczególnie przydatne, gdy mamy do czynienia z rozbudowanymi systemami audio. 

Część obudowy C70 wykonano z pięknie wypolerowanej stali nierdzewnej która idealnie współgra z 

firmowym szklanym przednim panelem,  klasycznymi analogowymi pokrętłami i przełącznikami oraz z 

podświetlanymi na zielono napisami. Dzięki temu przedwzmacniacz C70 stanowi ozdobę każdego 

pokoju odsłuchowego.  

 



Dane techniczne C70: 

 Zniekształcenia THD .... 0.08% 

 Pasmo przenoszenia .... +0, -0.5dB 20Hz-20.000Hz | +0, -3dB 15Hz-100.000Hz 

 Stosunek sygnał/szum .... 100dB 

 Maksymalne napięcie wyjściowe .... 16Vrms XLR | 8Vrms RCA 

 Impedancja wejściowa .... 44kΩ XLR | 22kΩ RCA 

 Phono MM, 50pF, 100pF, 150pF, 200pF, 250pF, 300pF lub 350pF; 47K ohms 

 Phono MC, 25, 50, 100, 150, 200, 500 lub 1,000 ohms; 100pF 

 Wzmocnienie MM .... 40dB 

 Wzmocnienie MC .... 60dB 

 Wzmocnienie na wejściu liniowym .... 15dB 

 Wymiary SxWxG .... 44.5x15.3x45.7 cm 

 Masa .... 11,3 kg 

 


