
 

  

V poslední době se s rozmachem streamingu audia a poslechu hudby v Hi-Res kvalitě, 

začaly objevovat mnohé progresivní formáty a kodeky. Jednou z těch novinek, ke které se 

obrací čím dál podstatnější skupina našich zákazníků je nová metoda digitálního ukládání 

zaznamenané hudby nazývaná MQA (Master Quality Authenticated – Kvalita signovaná 

zvukovým mistrem). Kódování MQA může být použito u jakéhokoli nekomprimovaného, 

nebo bezztrátově komprimovaného formátu, tedy třeba u hojně využívaných formátů FLAC, 

WAV nebo ALAC. Výsledné soubory však zůstávají zpětně kompatibilní se současnými 

přehrávači, které ovšem nedokáží využít přínos MQA kódování. MQA není pouze kódování, 

ale jedná se o celý proces a zpracování signálu od záznamu ve studiu, po poslech nahrávky. 
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Na všechny výše uvedené skutečnosti zareagovala společnost 

Audioquest, a u svých uznávaných a celosvětově velmi úspěšných 

převodníků DragonFly, které mnozí nabízíte a prodáváte, je plná 

podpora MQA kódování. Zároveň pro dříve prodávané modely 

(kromě verze 1.2 a starší) nabízí možnost upgrade pomocí 

bezplatné aplikace DEVICE MANAGER. Tuto aplikaci si můžete 

stáhnout zde: 

http://www.audioquest.com/digitalupdates/?ref=slidemqa 

Před stažením nezapomeňte potvrdit souhlas s licenčními 

podmínkami, jinak nebude stahování úspěšné. 

Zároveň zde najdete také postup pro provedení upgrade firmware 

jak pro operační systémy iOs, tak Windows. 

Audioquest desktopová aplikace DEVICE MANAGER pro MAC a 

Windows operační systémy umožňuje aktualizaci firmware 

DragonFly. Jednoduché rozhraní aplikace zobrazí typ produktu, 

sériové číslo a verzi firmware a provede vás také procesem 

aktualizace. Nejnovější firmware pro vaše zařízení se při spuštění 

aplikace automaticky stáhne ze zabezpečených serverů 

společnosti Audioquest, a uživatelé si tak mohou být jisti, že mají 

vždy přístup k nejnovějším aktualizacím pro své zařízení 

Audioquest a zajištěnu trvalou funkčnost a vysoký výkon. 

 
https://parttimeaudiophile.com/2017/05/21/high-end-2017-mqa-

upgrade-in-under-5-minutes-with-the-audioquest-dragonfly/ 

https://vimeo.com/218325623 

Nabídněte prosím tuto možnost aktualizace svým starším i novým 

zákazníkům, protože přináší hudbu s kvalitou původního master 

záznamu ze studia přímo do jejich sluchátek nebo audio systému 

připojeného k DragonFly. Věříme, že nám všem to přinese nejen 

užitek a radost z poslechu, ale také prodejní úspěch u těchto 

vynikajících převodníků. 

MQA je nová metoda 

digitálního ukládání 

zaznamenané hudby 

jako souboru, který 

je malý a vhodný ke 

stahování nebo 

dokonce 

streamování, bez 

zvukových 

kompromisů, které 

jsou tradičně 

spojeny s 

komprimovanými 

soubory. 
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