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T

ESTD
la wielu audiofilów 
NAD pozostanie na 
zawsze marką brytyj-
ską i w gruncie rzeczy 

takie postrzeganie jest dla firmy 
korzystne. Faktycznie jednak, już 
od dłuższego czasu za NAD-em 
(i kilkoma innymi firmami) stoi po-
tężny kanadyjski koncern Lenbrook 
Group. Oferta zmieniła się także 
znacznie – oprócz wciąż ważnych 
w sferach nisko- i średniobudżeto-
wej modeli odwiecznej „szarej” linii, 
NAD produkuje przecież od dawna 
komponenty Master, a od niedawna 
podąża za jeszcze nowszymi forma-
mi i funkcjonalnościami. 

Dzisiaj systemów audio nie 
ogranicza się do tradycyjnych –  
złożonych ze wzmacniacza i od-
twarzacza CD. Pliki audio, internet 
i strumieniowanie muzyki sprowoko-
wały opracowanie zupełnie nowych 
urządzeń, a także powołanie nowej, 
siostrzanej marki BlueSound, spe-
cjalizującej się właśnie w temacie 
strumieniowania. 

Test systemu BlueSound pre-
zentowaliśmy w „Audio” jesienią 
ubiegłego roku i nie bez przyczyny 
wspominam o nim teraz, bowiem 
te dwa światy – sprzętu hi-fi NAD-a 
i nowoczesnych urządzeń BlueSo-
und – zaczynają się ze sobą łączyć, 
a jednym z pierwszych przykładów 
przenikania funkcji ekosystemu jest 
najnowszy dzielony wzmacniacz 
NAD z prestiżowej serii Masters – 
M12 + M22.

NAD M12+M22

  NAD M12 + M22 HI-END
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K
oncepcja MDC (Modular Design 
Construction) opiera się na  specjal-
nych, wymiennych modułach, które 
NAD wprowadził dobrych kilka lat 

temu, początkowo w sprzęcie wielokanało-
wym. Miały rozwiązywać problem „galopują-
cych” nowości i zmieniającej się specyfikacji 
dekoderów surround oraz zabezpieczyć w ten 
sposób urządzenia przed „starzeniem się” – 
NAD nie miał zamiaru corocznie wymieniać 
oferty amplitunerów i ścigać się z potentatami 
w tej dziedzinie. Jednak MDC zaprojektowano 
uwzględniając uniwersalność oraz elastycz-
ność, więc można było przenieść ten koncept 
na grunt stereo.

Specjalne sloty na karty MDC otrzymał 
jeden z najnowszych produktów prestiżowej 
gamy Masters – przedwzmacniacz M12. Wraz 
z dedykowaną, dwukanałową końcówką mocy 
M22, ten dzielony zestaw po raz pierwszy 
zaprezentowano w zeszłym roku (2014) na 
wystawie CES, a w maju (na Hi-End Show 
w Monachium) odbyła się nieformalna euro-
pejska premiera, po której M12/M22 trafił do 
sprzedaży.

Chociaż przedwzmacniacz już na początku 
prezentował się okazale, to był... zwykłym 
przedwzmacniaczem, tyle, że przygotowanym 
na przyszłe aktualizacje, mające przynieść 
nowoczesne funkcje strumieniujące. Wszyscy 
wiemy jednak, czym takie „upgrade’y” często 
pachną – zaczynają się i kończą na hucznych 
zapowiedziach, a nowe funkcje pojawiają się 
dopiero w kolejnym modelu. NAD dotrzymał 
słowa, trochę to trwało, ale udało się, na nową 
generację przedwzmacniacza (już fabrycznie 
uzbrojoną w stosowne dodatki, które można 
oczywiście zainstalować także i do starszych 
wersji M12) musiałem czekać niemal do za-
mknięcia tego numeru „Audio”, jednak udało 
się sprawę dopiąć i możemy postawić kropkę 
nad „i” – zarówno nowe generacje urządzeń, 
jak i same moduły są już dostępne. 

Najpierw w stosowne rozwiązania sieciowe 
wyposażono urządzenia marki BlueSound, 
i był to dla sieciowego ekosystemu chrzest 
bojowy, a dopiero potem całą nowoczesną 
elektronikę, właśnie w postaci modułu karty 
rozszerzeń MDC, przygotowano dla M12 oraz 
zintegrowanego wzmacniacza C390DD.

BluOS, bo tak nazywa się oficjalnie ten 
moduł, ma dodatkowe interfejsy sieciowe 
(przewodowe LAN i bezprzewodowe Wi-Fi), 
transmisję Bluetooth oraz dwa porty USB. Te 
ostatnie można wykorzystać do podłączenia 
nośników pamięci, np. dysków twardych 
z muzyką. Główną ideą BluOS jest jednak 
współpraca ze źródłami sieciowymi. Ma 
ją nadzorować specjalna aplikacja, którą 
producent przeznaczył dla sprzętu mobilne-
go, smartfonów i tabletów (systemy Apple 
iOS oraz Android). Pełniąca rolę sterownika, 
skupia wszystkie źródła, a może być ich wiele, 
poczynając od biblioteki samego urządzenia 

przenośnego, poprzez zewnętrzne serwery, na 
internetowych stacjach radiowych i serwisach 
strumieniujących kończąc. BluOS, a tym 
samym M12, nie „uśmiecha się” bezpośrednio 
do sprzętu Apple i nie wspiera popularne-
go protokołu AirPlay, a wszystkim ma się 
zajmować wspomniana, systemowa aplikacja. 
Producent tłumaczy tę decyzję dbałością 
o jakość dźwięku, bowiem na potrzeby BluOS 
opracowano specjalny tryb transmisji, który 
nadzoruje bezstratne przesyłanie plików 
o maksymalnej rozdzielczości 24 bitów i czę-
stotliwości próbkowania 192 kHz. 

Niezależnie od źródeł, czy to sieciowych, 
czy nośników podłączonych bezpośrednio 
przez USB, M12 dekoduje pliki Flac i Alac 
o parametrach 24/192. Ideą firmowego proto-
kołu jest także współpraca z innym sprzętem 
w ramach standardu BluOS. Można więc wy-
godnie łączyć funkcje przedwzmacniacza M12 
z urządzeniami marki BlueSound, tworząc 
nieograniczone wręcz rozwiązania strefowe.

BluOS to zresztą nie jedyny moduł MDC, 
jaki do M12 będziemy mogli zainstalować – 

firma oferuje kolejne, w tym np. rozszerzenie 
z portami HDMI, dzięki któremu przedwzmac-
niacz wejdzie w rolę centralki A/V.

Wzornictwo nowych urządzeń Masters 
ujednolicono, ale zaskakujące jest to, że przed-
wzmacniacz w tym komplecie prezentuje się 
znacznie bardziej okazale niż końcówka mocy 
(jest znacznie wyższy). Są ku temu powody 
konstrukcyjne (o czym za chwilę), tym niemniej 
ustawienie go na końcówce wygląda dość... 
intrygująco.

Przedni panel to kompozycja czarnych 
i srebrnych elementów, grubych bloków wyko-
nanych z metalu, prezentujących się efektow-
nie i stosownie do klasy urządzenia. Front 
zdominował bardzo duży kolorowy wyświetlacz, 
mający sporo zadań, bo oprócz typowych funk-
cji możemy z niego odczytać również parametry 
docierających sygnałów. Wyświetlacz jest też 
panelem dotykowym, z którego łatwo skonfigu-
rujemy i obsłużymy niemal wszystkie funkcje 
urządzenia. Niemal, bowiem strefa BluOS 
wymaga udziału sprzętu mobilnego (smartfon, 
tablet) i dedykowanej aplikacji. 

Zasilacz impulsowy z przodu, funkcjonalne płyty rozszerzeń z tyłu 
(jak w komputerach), na szczęście M21 nie potrzebuje wentylatorów.
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Jedynym tradycyjnym manipulatorem 
jest pokrętło wzmocnienia, z przodu nie ma 
wyjścia słuchawkowego, ale jest wejście USB 
(typ-A). Niezależnie od tego, czy M12 będzie 
wyposażony w dodatkowy moduł BluOS do 
przedwzmacniacza, podłączymy tutaj nośniki 
pamięci, odtwarzając pliki audio. Jest jedno 
zastrzeżenie – tylko przez porty obsługiwane 
przez moduł BluOS można odtwarzać pliki 
HD (do 24/192), pozostałe są ograniczone do 
maksymalnie 48 kHz.

Sloty kart rozszerzeń MDS są ustawione 
pionowo. Cała lewa strona jest zajęta przez 
wkręcone moduły wejść. Mamy więc jedną 
analogową parę liniowych RCA, jedną XLR 
i jedną parę RCA dla wkładek MM/MC. 
Dalej wkraczamy już w świat cyfrowy. Jest 
komplet najważniejszych standardów, dwa 
złącza współosiowe i dwa optyczne, a także 
port AES/EBU. Jest także dublujące funkcje 
z przedniego panelu USB (typ-A) i kolejny 
port w tym standardzie, ale zaopatrzony 
już  gniazdko typu-B i przeznaczony do pod-
łączenia komputera, który możemy traktować 
jako źródło dźwięku. Format transferu jest 
asynchroniczny, w ten sposób podamy do 
NAD-a sygnał PCM o rozdzielczości 24 bitów 
i częstotliwości próbkowania 192 kHz.

Kolejny slot MDC zajmuje moduł BluOS 
z dwoma złączami USB i sieciowym LAN.

Wyjść też mamy sporo, zarówno w standar-
dzie analogowym (RCA i XLR), jak i cyfrowym. 
Dodatkiem, na który warto zwrócić uwagę, są 
dwa wyjścia subwooferowe, współpracujące 
z cyfrową zwrotnicą na bazie układów DSP.

Rzut oka na wnętrze nie pozostawia wątpli-
wości, że M12 to urządzenie w głównej mierze 
cyfrowe. Pionowym ekranem oddzielono 
przednią sekcję, gdzie ulokowano rozbudowa-
ny zasilacz od układów audio umieszczonych 
z tyłu. Pionowe moduły MDC spina szeroka 
płytka magistrali, przekazująca sygnał z róż-
norodnych podsystemów.

Wszystkie sygnały – niezależnie od rodzaju 
wejść – są  konwertowane na postać cyfrową 
i poddawane obróbce w 35- bitowym proce-
sorze DSP. Tak wysoka rozdzielczość wynika 

między innymi z filozofii regulacji poziomu, 
w pełni cyfrowej i zachowującej dzięki temu 
duży margines, by nie dopuszczać do straty 
rozdzielczości sygnału audio (ten ma maksy-
malnie 24 bity).

Z M12 wychodzimy, w założeniu, sygnałami 
analogowymi, bo tylko takie akceptuje firmowa 
końcówka M22.

Zarówno przedwzmacniacz, jak i końców-
ka mocy spoczywają na masywnych, stożko-
wych nóżkach, zakończonych ostrymi kolcami. 
W komplecie są także bezpieczne dla mebli 
i innych urządzeń stopy-adaptery. Elementy 
te wyposażono w magnesy, nie trzeba ich do 
siebie precyzyjnie dopasowywać (złożone 
do siebie stożki same się centrują i trzymają 
razem, nawet gdy podniesiemy urządzenie).

Tylko prawa sekcja wyjść jest zainstalowana na stałe, pozostała część  tylnej ścianki obejmuje wymienne kieszenie.
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LAB

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Laboratorium NAD M22

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 312 312
 4 608 607
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,3
Sto su nek syg nał/szum 
(filtr A-ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]  84
Dy na mi ka [dB]  108
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 180

Specyfikacja producenta nie precyzuje dokładnie mocy wyj-
ściowej. Wiemy tylko tyle, że powinna ona przekraczać 300 W przy 
8 Ω. Tak rzeczywiście jest – M22 dostarcza przy takim obciążeniu, 
w każdym kanale, aż 312 W, zarówno w trybie mono, jak i stereo. 
Swoje klasyczne modele (z końcówkami w klasie AB) NAD bardzo 
często konstruuje tak, aby podobna moc była dostępna zarówno 
na czterech, jak i na ośmiu omach. M22 jest jednak zupełnie inny, 
jego zachowanie przypomina działanie najmocniejszych, typowych 
końcówek mocy, które bez względu na obciążenie utrzymują na 
zaciskach nie moc, ale napięcie. Zgodnie z prawem oma oznacza to 
proporcjonalny wzrost prądu, a więc i mocy, przy spadku impedan-
cji. Stąd też przy 4 Ω mamy aż 608 W! Co więcej, zasilacz wytrzymu-
je obciążenie obydwu kanałów praktycznie bez zmrużenia, mamy 
bowiem 2 x 607 W.  

Do naszych pomiarów, jak zwykle w tego typu przypadkach, trafił 
komplet złożony z przedwzmacniacza i końcówki mocy; konfigu-
racja zbalansowana gwarantowała lepsze parametry. Czułość 
urządzenia wynosi dokładnie 0,3 V – jak na konstrukcję impul-
sową (wzmacniacze mocy) satysfakcjonuje niski poziom szumów 
(-84 dB), więc wysoka moc wyjściowa pozwoliła dynamice wspiąć 
się na 108 dB.

W konstrukcjach klasy D zwykle kłopotliwe jest uzyskanie pasma 
przenoszenia bez anomalii w zakresie wysokotonowym, ale patrząc 
na rys.1., widzimy, że NAD uporał się z tym problemem. Pofalowanie 
jest minimalne, a przy spadku -3 dB osiągamy 100 kHz.

Spektrum zniekształceń (rys. 2) pokazuje ich niski poziom, żadna 
szpilka nie przekracza pułapu -90 dB.

Zniekształcenia THD+N poniżej 0,1 % osiągniemy już dla mocy 
wyjściowej powyżej 0,6 W dla 8 Ω i 0,9 W dla 4 Ω (rys. 3).
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Wyłączny dystrybutor w Polsce:

02-922 Warszawa,  
ul. Nałęczowska 31, 
tel. (22) 642 46 29 
tel./fax (22) 842 80 10
mail: biuro@trimex.com.pl 
www.trimex.pl 

high fidelity engineering 
since 1974
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Front M22 jest absolutnie „czysty”, bez żad-
nych przycisków i regulacji. Wyeksponowano 
otwory wentylacyjne w górnej ściance, choć 
M22 nie nagrzewa się zbyt mocno. Wzmac-
niacze przedstawiono jako układy „Hybrid 
Digital”, ale M22 ma wyłącznie wejścia analo-
gowe, RCA oraz XLR (wyboru dokonujemy mi-
niaturowym hebelkiem z tyłu). Do podłączenia 
kolumn służy pojedyncza para zakręcanych 
terminali. Mechaniczny wyłącznik zasilania 
również przeniesiono do tyłu.

Do włączania (z trybu stand-by) końcówki 
oraz przedwzmacniacza służy umieszczony 
na górnej krawędzi, tuż przy froncie, sensor 
dotykowy.

Wnętrze M22 urządzono podobnie jak 
w przedwzmacniaczu, dzieląc przestrzeń 
pionowym ekranem. Z przodu znajduje się 
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rozbudowany, impulsowy zasilacz. Skracając 
do minimum ścieżkę sygnałową, przysunięto 
moduły końcówek do tylnej ścianki, dbając 
jednocześnie o to, by połączenia przewoda-
mi były jak najkrótsze. Kanały lewy i prawy 
odseparowano od siebie płytkami i niewielki-
mi niezależnymi radiatorami. Końcówki mocy 
dostarczyła holenderska firma Hypex; pocho-
dzą z nowej serii nCore, która pod względem 
parametrów ma przewyższać starsze, ale 
wciąż bardzo popularne modele UcD. 

Układ działa na zasadzie modulacji sze-
rokości impulsu (PWM), na wyjściu wzmacnia-
cza musi pracować pasywny filtr rekonstruk-
cyjny, który jest często kluczowy dla zacho-
wania urządzenia, zwłaszcza charakterystyki 
przenoszenia w zakresie wysokich tonów, przy 
różnych impedancjach obciążenia. 

Na typowe wyposażenie końcówki mocy miejsca nie zabraknie nawet przy wyjątkowo niskiej obudowie. 



HI-END NAD M12 + M22

TEST

20 maj 2015 www.audio.com.pl

ODSŁUCH 
Wielokrotnie już o tym pisaliśmy – amplifi-

kacja klasy D nie brzmi wcale sucho i cyfrowo, 
jej charakter skłania się raczej ku czemuś 
przeciwnemu: do dźwięku nawiązującego 
(przynajmniej w zakresie średnich i wysokich 
częstotliwości) do konstrukcji lampowych, do 
łagodzenia wysokich tonów. Coraz częściej 
jednak nowoczesne i udane wzmacniacze 
w klasie D poruszają się swobodnie we wła-
snym świecie, zatem trudno byłoby w ślepych 
testach ustalić technikę, jaka za nimi stoi. 

Jednym z najmocniejszych punktów progra-
mu NAD-a jest prezentacja niskich częstotliwo-
ści. Wzmacniacz bez wysiłku „przetacza” naj-
masywniejsze dźwięki i swobodnie „przecha-
dza się” po wszystkich utworach. Brzmieniem 
nie zachwieją najdynamiczniejsze impulsy ani 
nie pogrążą go basowe lawiny. Gdy trzeba, 
jest delikatny, innym razem intensywny jak bu-
rza, zawsze niskie rejestry są „spięte” wyśmie-
nitą precyzją. Bas może być pierwszoplanowy 
lub pozostawać w roli towarzyszącej – NAD 
to uszanuje, ale narzuci, a raczej odtworzy 
wszystkie kontury. Owszem, taki bas odbiera 
się jako twardy, jednak wraz z nasyceniem, 
a przede wszystkim zróżnicowaniem, nie łączy 
się to z suchością czy jednostajnością, nie 
staje się męczące – dokładność służy zarówno 
oddaniu dynamiki, jak i niuansów. 

Dokładność jest kontynuowana na środku 
pasma, bez ulegania pokusie podgrzewania 
i dodawania własnych barw, kreowania pięk-
nych, chociaż nieprawdziwych pejzaży. NAD 
nie zubaża muzyki, nie odbiera jej własnego 
charakteru, pokazuje jej bogactwo poprzez 
naturalną różnorodność, a nie podkręcenie 
i dodanie plastyczności. Nie jest to dźwięk, 
który zawsze postawi przed nami muzyków 
w doskonałej, przekonującej, namacalniej for-
mie – jeżeli samo nagranie niedomaga, NAD 
nie będzie czarował, chociaż nie będzie ni-
czego piętnował i nikogo karał – wszystkiego 
da się słuchać. Jeżeli jednak materiał będzie 
wysokiej próby, docenimy kompetencje i klasę 
NAD-a, czy wręcz postawimy go na piedestale 
– trudno być bliżej nagrania i bliżej muzyki, 
więc wszystkie autentyczne emocje będą 
z nami w pełnej skali, i wszystkie wymiary 
dźwięku, które o tym decydują, okażą się być 
w pełni rozwinięte. NAD pokaże dynamikę, 
detale, barwy, przestrzeń, nic mu nie umknie, 
niczego nie zlekceważy. Wzmacniacze w kla-
sie D („cyfrowe”) często pokazują rozdzielczą, 
ale spokojną, trochę jednostajną górę pasma. 
Czasami jest ona nawet ciepła lub eterycz-
na. Jej połączenie z mocnym, dynamicznym 

M12+M22
CENA: 15 000 + 13 000 ZŁ

DYSTRYBUTOR: AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

WYKONANIE
Nowoczesny i nobliwy styl serii Masters, ciężkie, 
złożone z grubych bloków obudowy. Minimalistyczny 
wygląd wspiera dotykowy panel sterujący w przed-
wzmacniaczu. Mocny procesor DSP, końcówka mocy 
z impulsowymi modułami Hypex nCore.

FUNKCJONALNOŚĆ
Przedwzmacniacz z możliwością instalowania kart 
rozszerzeń, w sekcji cyfrowej wejścia w każdym po-
trzebnym standardzie, USB dla komputera i nośników 
pamięci, komunikacja Bluetooth oraz sieć LAN i Wi-Fi. 
Moduł BluOS wprowadza firmowy protokół transmisji 
sygnałów, dekodowanie plików Flac 24/192. Sekcja 
analogowa jest liczebnie skromna, ale znajdziemy 
korekcję gramofonową (MM i MC).

PARAMETRY
Znakomite, uporano się z problemami wzmacniaczy 
impulsowych, w pełni pokazano ich największy atut – 
moc wyjściową, która sięga ponad 2 x 600 W przy 4 Ω. 

BRZMIENIE
Rewelacyjna dynamika, dokładność i przejrzystość. 
Bez dodanego ocieplenia, ale z naturalnym nasyce-
niem, a przede wszystkim siłą niskich rejestrów, które 
„kontruje” wyrazista, czysta góra pasma.  

basem daje ciekawy efekt, inny zarówno od 
tradycyjnej „lampowości”, jak i daleki od 
obaw o wyostrzone, „cyfrowe” brzmienie. NAD 
plasuje się jeszcze gdzie indziej. Wysokie tony 
zostały w pełni rozwinięte, doprowadzone do 
kształtu, w którym trudno im zarzucić jakiekol-
wiek niedociągnięcie czy przesadę, o ile tylko 
znowu za punkt odniesienia bierzemy neutral-
ność i dokładność. Oznacza ona jednak, że 
akceptujemy, a nawet cieszymy się z tej dawki 
metaliczności, która pozostaje do dyspozycji 
i jest uruchamiana zawsze i tylko wtedy, gdy 
wymaga tego nagranie. NAD nie gra aseku-
racyjnie, nie zaokrągla, nie sączy nam dźwię-
ków przez żadne filtry, tylko podaje wszystko 
bezpośrednio, ale we właściwych proporcjach, 
bez jakichkolwiek manipulacji na charakte-
rystyce tonalnej, nawet jeżeli mamy na myśli 
nie charakterystykę zmierzoną, a subiektywne 
wrażenie wynikające z jakichś głębiej ukrytych 
cech. W ogóle nie ma co mówić o rozjaśnianiu 
czy przyciemnianiu, chociaż można stwier-
dzić, że liniowość NAD-a łączy się z mocnym 
rysunkiem, dynamiką i pełną gotowością do 
akcji w całym pasmie, a nie z uspokojeniem 
i skupieniem informacji na środku czy wokół 
środka pasma. To nie jest wzmacniacz do 
modelowania brzmienia i wpadania w jakieś 
synergie z innymi urządzeniami systemu – 
to jest brzmienie proste jak drut… jak dobry 
drut ze wzmocnieniem. Wydaje się, że NAD 
da sobie radę z każdymi kolumnami, co nie 
znaczy, że kolumny o słabej kontroli basu na-
gle zaczną grać idealnie – ale niskie i w inny 
sposób „trudne” impedancje nie są dla NAD-a 
problemem, co zresztą wiemy też z laborato-
rium. Taka moc i taki bas to coś unikalnego 
w tym zakresie cenowym, natomiast charakter 
zakresu średnio-wysokotonowego, chociaż nie 
przypadnie do gustu zwolennikom lampowych 
klimatów, niesie ze sobą dużą uniwersalność 
i porządek. Takie brzmienie dostaniemy poda-
jąc sygnał do wejść analogowych, natomiast 
jeśli wykorzystamy wejścia cyfrowe… będzie 
jeszcze bardziej energetycznie, kontrastowo, 
detalicznie. NAD nie zmierza do jakiegoś ge-
neralnego kompromisu i brzmienia „wyważo-
nego”, robi wszystko na maksa, dostarczając 
mnóstwo informacji, a dopiero z nich mają się 
rodzić emocje. Taki jest nowoczesny NAD i co-
kolwiek ma to wspólnego z tradycją – brzmi 
imponująco.  

Radek Łabanowski 

Każde urządzenie 
ma w komplecie 
efektowny pendrajw ze skórzanym 
pokrowcem; można go wykorzystać 
np. do nagrania kolekcji muzyki. 

Sterownik
 jest wyjątkowy – okazały, 
ciężki, z podświetlonymi 

przyciskami.

Pokrętło regulacji 
wzmocnienia – jedyne
na przedniej ściance, 
a pozostałe zastąpił ekran 
dotykowy. 

Pendrajw z muzyką podłączymy wygodnie do 
gniazda USB na przednim panelu, lecz w ten sposób 
odtworzymy tylko pliki 16/48, a materiał 24/192 trzeba 
podać do USB na tylnej ściance – w ramach modułu 
BluOS.



21maj 2015www.audio.com.pl

Przemyślana konstrukcja stożkowych nóżek 
z magnesami – dolny pierścień można zdjąć, 
odsłaniając kolce.

Wyświetlacz dotykowy to nie tylko ustawienia,  
ale także przegląd zawartości podłączonych 
nośników.

Procesor DSP pozwala na regulację wielu para-
metrów, korekcję barwy, a także filtrowanie wyjść 
subwooferowych.

Wśród kilku wejść analogowych jest też opcja dla 
gramofonu – zarówno z wkładką MM, jak i MC. 

Gwiazda programu – moduł BluOS z integracją 
usług sieciowych.

Asynchroniczne wejście USB pozwala na podłącze-
nie komputera, akceptując dane PCM 24/192.

Główny procesor DSP zajmuje się obróbką sygnałów 
ze wszystkich źródeł i modułów.

Zostało jeszcze do obsadzenia kilka wolnych  
slotów MDC.

Moduł z wejściem USB do komputera; interfejs 
transmisji danych to ceniony układ XMOS.

Otwory wentylacyjne na górnej ściance umieszczono 
bezpośrednio nad radiatorami, ale wzmacniacz 
utrzymuje niską temperaturę – jak większość kon-
strukcji impulsowych. 

Włącznik zasilania umieszczono w nietypowym 
miejscu i w nietypowej formie – czujnika 
dotykowego.

Każdy z kanałów ma swój własny moduł wejść 
i wyjść. O tym, czy korzystamy z gniazd RCA, 
czy XLR, decyduje ustawienie hebelkowego 
przełącznika.

Zasilacz to również układ impulsowy. NAD sięgnął po gotowe moduły końcówek mocy 
firmy Hypex.

Główna płytka drukowana to już projekt NAD-a, wspól-
ny dla dwukanałowego M22 i wielokanałowego M27.


