
 

McIntosh MC2152 70th Anniversary – rocznicowy, lampowy wzmacniacz mocy 

Rocznicowy model lampowej stereofonicznej końcówki mocy MC2152 powstał, aby uczcić siedem 

dekad tworzenia jednych z najlepszych  urządzeń audio, jakie kiedykolwiek słyszał świat.  

Pomimo tego, iż jego projekt konstrukcyjny jest nowością to MC2152 zawiera firmową wiedzę, 

doświadczenie i technologię, powstałą w ciągu całych 70 lat istnienia McIntosha. Wykorzystując 

opatentowaną technologię transformatorów wyjściowych Unity Coupled Circuit™ - tą samą, na bazie 

której firma powstała w 1949 roku - moc pełnych 150 watów może zostać przekazana do niemal 

dowolnej pary głośników, niezależnie od tego czy mają one impedancję 2, 4, czy 8 omów. 

Oszałamiająca nowa stylistyka MC2152, została podkreślona przez wyjątkową czarną obudowę z 

anodyzowanego aluminium, z panelami bocznymi wykończonymi matowym włóknem węglowym. 

Na przednim panelu znajduje się laserowo wycięte i podświetlane na zielono logo McIntosha, 

otoczone z obu stron klasycznymi firmowymi pokrętłami. Lampy próżniowe w MC2152 

zabezpieczone są klatką ochronną wykonaną z solidnego drutu ze stali nierdzewnej o grubości 1,2 

mm, wykończonego metodą malowania proszkowego w kolorze czarnym.  

Z tyłu MC2152 znajdują się dwa transformatory wyjściowe Unity Coupled Circuit™ pomiędzy którymi 

umieszczono transformator sieciowy. Wszystkie trzy transformatory są w obudowach ze szklanymi 

pokrywami przedstawiającymi schemat połączeń każdego transformatora. Napis podkreślający 

rocznicowy charakter urządzenia został laserowo wygrawerowany w górnej części obudowy. 

McIntosh MC2152 wykorzystuje osiem lamp mocy KT88 oraz zestaw ośmiu lamp sterujących, 

składający się z czterech 12AX7A i czterech 12AT7. Połowa z każdego typu lamp obsługuje jeden 

kanał. Lampy 12AX7A są dla stopni wejściowych, lampy 12AT7 dla stopni napięciowych i sterujących. 

Diody LED umieszczone pod ośmioma lampami sterującymi można ustawić w trzech możliwych 

wariantach. Tryb OFF to wyłączone podświetlenie (co pozwala podziwiać naturalny bursztynowy 

kolor lamp), tryb klasycznego zielonego podświetlenia oraz nowy tryb - podświetlenie na niebiesko - 

opcja dostępna tylko dla modelu MC2152. Zastosowana firmowa technologia Sentry Monitor™ 

kontroluje parametry przepływającego prądu, chroni urządzenie przed wystąpieniem zwarcia a w 

razie potrzeby wyłącza wzmacniacz. 

Na tylnej ściance MC2152 zamontowano zarówno wejścia symetryczne XLR jak i niesymetryczne RCA, 

a także opatentowane gniazda głośnikowe Solid Cinch™ umożliwiające bezpieczne podłączenia kabli 

głośnikowych. Znajdują się tu tradycyjnie także gniazda firmowej technologii Power Control, 

umożliwiającej włączanie lub wyłączanie innych urządzeń McIntosha połączonych w jeden system. To 

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

Specyfikacja MC2152: 

 Lampowy wzmacniacz o mocy wyjściowej 2 x 150W przy impedancji 8/4/2 Ω,  

 Opatentowane firmowe transformatory wyjściowe Unity Coupled Circuit™, gwarantujące 

identyczną moc wyjściową niezależnie od impedancji podłączonych głośników 8/4/2 Ω,  

 Nowo opracowane, najwyższej klasy gniazda wyjść głośnikowych dla impedancji 8/4/2 Ω, 



 Zaawansowane układy zabezpieczeń Power Assurance System™, Power Guard™ i Sentry 

Monitor™ 

 Nowy projekt wzorniczy panelu frontowego z laserowo wyciętym podświetlanym logo oraz z 

bocznymi panelami z włókna węglowego, 

 Wejścia zbalansowane XLR i niezbalansowane RCA do podłączenia przedwzmacniacza, 

 Idealnie pasuje do przedwzmacniacza lampowego C70  70th Anniversary 

Dane techniczne MC2152: 

 Moc na kanał .... 150W @ 2, 4 lub 8Ω 

 Zniekształcenia THD .... 0,5% 

 Pasmo przenoszenia .... +0, -0.25dB 20Hz - 20.000Hz | +0, -3dB 10Hz - 70.000Hz 

 Pasmo mocy .... 20Hz - 20.000Hz 

 Stosunek sygnał-szum w stosunku do mocy znamionowej .... 112dB 

 Dynamic Headroom .... 1.2dB 

 Współczynnik tłumienia .... >18 

 Wymiary SxWxG .... 44,45x26x71,1 cm (razem z kablami) 

 Masa .... 57,6 kg 

 

 

 


