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Típus 
Integrált erősítő 
 
TÖMEG 
9,2 kg 
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(SZÉ × MA × MÉ) 
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TERMÉKJELLEMZŐK 
•  Névleges kimeneti 

teljesítmény: 2 x 76 W 
(8 ohm) 

•  Bemenetek: 5 db 
RCA csatlakozó 
(közülük egy 
átkapcsolható 
házimozik 
használatához); 1 db 
kazettás magnó 
bemenet 
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esztünk legfrissebb fejlesztésű erősítője, az M2si a Musical Fidelity 
első új terméke azóta, hogy a céget tavaly felvásárolta a Pro-Ject 
társaság. Ennek ellenére a műszaki adatok tekintetében ez tekinthető a 
teszt leginkább elavult készülékének. Öt vonalszintű bemenet – amelyek 
közül az egyik házimozi rendszerekkel használható –, valamint egy 
kazettás magnó csatlakozó és egy előerősítő kimenet. Mindössze ennyit 
kínál. Semmilyen digitális bemenettel, lemezjátszó-csatlakozóval és 
fejhallgató-aljzattal nem rendelkezik. Ez elsőre mindenképpen 
különösnek tűnhet, tekintve, hogy a tesztben szereplő erősítők közül ez 
az egyik legdrágább készülék. 

Az M2si meglehetősen szerény felszereltségének oka, hogy a 
Musical Fidelity olyan készülék kifejlesztésére törekedett, amely 
teljesítmény-leadás és kezelhetőség tekintetében túlszárnyalja a 
hasonló árfekvésű versenytársakat. Bár a kétszer 76 W kimeneti 
teljesítmény nem éppen kiugró érték a teszt többi résztvevőjéhez 
képest, a 25 A-es névleges áramerősség (szemben az Audiolab kínálta 
9 A-rel), valamint a hasonlóan lenyűgöző rezgéscsillapítás – legalábbis 
papíron – kiemelkedő hangsugárzó-kezelési kapacitást ígér. 

Ugyanakkor az anyagminőségre sem lehet panaszunk.  
A meglehetősen masszív készülékház gondos összeszerelésről és 
kiváló minőségről tanúskodik. A pontos működésű hangerő-
szabályzással közvetlenül beállíthatók az egyes bemenetek,  
a felhasználóbarát kialakítású távvezérlővel pedig jelentősen 
egyszerűbbé válik a megfelelő CD-lejátszók kezelése. 
 

Hangminőség 
 

Az M2si könnyedén hozza a tőle elvárt teljesítményt, és elegendő 
kapacitással rendelkezik a kellemesen dinamikus 
hangerőszabályzáshoz.  
A kiemelkedő teljesítmény egyáltalán nem megy a kifinomult hangzás 
kárára. 

A tökéletes időzítéssel megszólaltatott No Diggity ritmusszekcióját 
ugyanolyan játszi könnyedséggel adja vissza, mint a dallamosabb 
részeket. Oli Brown részletgazdag módon felcsendülő énekhangja 
tökéletesen kiegészíti a gitár hangzását. Ugyanez figyelhető meg az 
Obsessions esetében is. Az M2si olyan kristálytiszta minőségben 
szólaltatja meg Marina Diamandis magával ragadó hangját, hogy azt 
több, itt bemutatott erősítő is megirigyelheti. 

A Florestan Trio előadását hallgatva még inkább nyilvánvalóvá válik, 
hogy ez az erősítő nyújtja a teszt leginkább valósághű hangzását. 
 A Musical Fidelity jelentős mértékű teljesítménytartaléka a zongorajáték 
számára is kellően részletes és lenyűgöző hangzást kölcsönöz.   
A zenekar csellósának játékát a készülék különösen kifinomult módon 
szólaltja meg. Az M2si tökéletes kikapcsolódást nyújt felhasználója 
számára. A valósághű hangzásvilágot a mélyhangok kiváló minőségű 
megszólaltatásával ötvöző készüléken olyannyira természetes módon 
csendül fel a Sympathy, hogy egészen biztosak lehetünk abban, hogy 
az erősítő huzamosabb idejű használatnál is nagyszerű élménnyel 
ajándékozza meg a zenerajongó felhasználókat. 
 

 

 

ÚJ IDŐK 
 

 

A Musical Fidelity márka Pro-Ject 
általi 2018-as felvásárlása 
jelentősen meglepte az iparág 
szereplőit. Bár a Pro-Ject kínálta 
termékválaszték jelenleg még 
nagyrészt a márka korábbi 
modelljeiből áll, az osztrák 
székhelyű cég hatása már most is 
érezhető. Az M2si nem tekinthető 
teljes mértékben újfejlesztésű 
terméknek, ugyanis az valójában 
az M3i átdolgozott változata.  
A Pro-Ject szakmai tapasztalatával 
tovább tökéletesített gyártási 
eljárásnak köszönhetően azonban 
olyan készüléket alkottak, amely 
eséllyel száll ringbe a 800 fontos 
erősítők piacán. A modellek 
egyesült királyságbeli 
forgalmazását bonyolító Henley 
Audio képviselője szerint 
különösen fontos, hogy a Musical 
Fidelity márkára jellemző értékeket 
a várhatóan 2019 végén és 2020-
ban bevezetendő, teljes mértékben 
megújult formavilágú termékeknél 
is megőrizzék. 
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ÁR-ÉRTÉK ARÁNY 
 

 
GYÁRTÁSI MINŐSÉG 

 

 
FUNKCIONALITÁS 

ELŐNYÖS 
TULAJDONSÁGOK: Kiváló 
hang- és gyártási minőség; 
klasszikus formaterv 
 

HÁTRÁNYOS 
TULAJDONSÁGOK: 
Korlátozott funkcionalitás a 
teszt többi résztvevőjéhez 
képest 
 

SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY: 
Kizárólag analóg aljzatokkal 
ellátott integrált erősítő 
kiemelkedő hangminőséggel, 
bár némely versenytárs 
többet nyújt 
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