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N
iemiecka !rma nale"y do naj-
wi#kszych producentów ko-
lumn. Wytwarza we w$asnym 

zakresie wszystko, czego potrzebu-
je, w$%czaj%c przetworniki, obudowy  
i zwrotnice. W dawniejszych czasach 
Elac zajmowa$ si# tak"e wk$adkami gra-
mofonowymi, ale obecnie skoncentrowa$ 
si# na kolumnach. Wydawa$oby si#, "e to 
w%ska specjalizacja, ale ka"dy, kto widzia$ 
proces powstawania przetworników, wie, 
"e wymaga ogromnego zaplecza, a co za 
tym idzie – inwestycji. Opracowanie no-
wej kopu$ki, albo nisko-&redniotonowca 
to koszt si#gaj%cy niekiedy setek tysi#cy 
euro, a kolo'ska !rma szczyci si# wie-
loma w$asnymi rozwi%zaniami. Najbar-
dziej znane s% wysokotonowe grzybki 
4Pi i wst#gi JET. Pozwalaj% one walczy( 
Elacom z najlepszymi modelami konku-
rencji.

Firma nie rywalizuje o miejsce w su-
permarkecie z tanimi chi'skimi skrzyn-
kami. Je"eli chcecie skompletowa( zestaw 
do kina domowego za grosze, to nie ten 
adres. Elac jest kojarzony ze zdecydowa-
nie wy"sz% pó$k%. Wystarczy spojrze( na 
materia$y i jako&( wykonania. Warto&( 
dodana to tak"e ma$y napis na tabliczce 
znamionowej: „Made in Germany”.

Budowa
Obudowy FS 187 s% smuk$e, ale solid-

ne. Opukiwanie dowodzi, "e konstruk-
cja jest sztywna i dobrze wyt$umiona. 
Do produkcji u"ywa si# 22-mm p$yt 
MDF. Mimo to zastosowano dodatko-
we wzmocnienia, a wn#trze wype$niono 
szczelnie we$n% mineraln%. 

Przednia &cianka zosta$a polakiero-
wana na czarno. B$yszcz%ce powierzch-
nie przypominaj% lakier fortepianowy  
i je"eli nawet nie jest to orygina$, to nie-
wiele ust#puje temu, który znajdziecie 
na instrumentach zza Wielkiej Wody. 
Pozosta$e &cianki pokryto fornirem. Do 
wyboru mamy cztery wersje wyko'cze' 
naturalnym drewnem: czarny d%b, wi&ni# 
oraz czer' i biel o satynowej strukturze 
lakieru.

Kolumny unosz% si# kilka centyme-
trów nad postumentami, wyposa"ony-
mi w kolce. Wymusi$a to konstrukcja 
z otworem bas-re)eksu dmuchaj%cym 
w pod$og#. Z ty$u mamy uj&cie drugie-
go tunelu. Znajdziecie w nim poka*ne 

za&lepki z pianki, dzi#ki którym mo"na 
dozowa( ilo&( basu. Równie istotne jest 
jednak drugie zastosowanie. Je"eli nie 
mamy miejsca w pokoju i jeste&my zmu-
szeni przysun%( kolumny blisko do tylnej 
&ciany, zatkanie tuneli mo"e si# okaza( 
zbawienne dla przejrzysto&ci d*wi#ku. 
Nie zalecam takiego rozwi%zania (lepiej 

zostawi( przynajmniej pó$ metra luzu), 
ale je"eli nie ma innego wyj&cia, mo"na 
przynajmniej zminimalizowa( „szkody”.

Za a"urow% maskownic% znalaz$y si# 
trzy g$o&niki. Dwa dolne to nisko-&red-
niotonowce z g$adkimi membranami. 
Maj% przekrój aluminiowej kanapki z$o-
"onej z kilku warstw. Taka struktura ma 
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zapewni( membranie wysok% sztywno&( 
przy niewielkiej masie. Wszystkie ma-
gnesy s% ekranowane, dzi#ki czemu ko-
lumny mo"na bez obaw stawia( blisko 
telewizora albo monitora CRT. Dolny 
g$o&nik przetwarza zakres cz#stotliwo-
&ci do 700 Hz, wspomagaj%c tym samym 
górny, który reprodukuje pe$ny zakres 
basu i &rednicy do 2,7 kHz. Powy"ej pra-
c# zaczyna wysokotonowy JET III – wst#-
ga z$o"ona w harmonijk# (na niewielkiej 
powierzchni mie&ci si# du"a cz#&( drga-
j%ca). Wst#g# poruszaj% pod$u"ne ma-
gnesy neodymowe, tak"e ekranowane.  
W pude$ku znajdziemy pier&cienie t$u-
mi%ce. Je"eli uznacie, "e góry jest zbyt 
du"o, mo"ecie je za$o"y( i obni"y( sku-
teczno&( JET-ów o 0,5 dB.

Zwrotnica mie&ci si# na dwóch p$yt-
kach drukowanych, przytwierdzonych 
do plastikowego pro!lu, kryj%cego dwie 
pary porz%dnych gniazd. Zawiera wy-
sokiej jako&ci komponenty, jak cho(by 
cewki powietrzne.

Precyzja monta"u i klasa materia$ów 
sk$adaj% si# na wygl%d, który w pe$ni re-
kompensuje wydatek przesz$o 5000 z$.  
A mówi%c po ludzku: kolumny s% $adne  
i mi$o zawiesi( na nich oko.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
W moim pokoju zatyczki okaza$y si# 

zb#dne. Poprawia$y wprawdzie rysunek 
niskich tonów, ale nic na to nie poradz# – 
lubi# bas, jaki serwuj% FS 187 „z difoltu”. 
To znaczy: mi#kki, pulsuj%cy, a zarazem 
spr#"ysty. Mo"e troch# leniwy, ale nie po-
zbawiony energii.

Pami#tam swoje pierwsze spotkanie  
z niemieck% !rm%. Ponad 25 lat temu by$ 
to model 213 4 Pi (o ile dobrze pami#-
tam). Gra$ fenomenaln% (wówczas, moim 

zdaniem, najlepsz% na &wiecie) gór%, ale 
to niskie tony zrobi$y na mnie piorunu-
j%ce wra"enie. Pami#tam „Fantastyczn%” 
Berlioza i kot$y, które wywo$ywa$y lokal-
ne trz#sienie ziemi. Jednak nie na spo-
sób JBL-a, tylko z nakr#con% do granic 
mo"liwo&ci spr#"yn%. Od tamtego czasu 
zd%"y$em us$ysze( kilkadziesi%t ciekaw-
szych (przewa"nie dro"szych) kolumn  
i zmanierowa$em si# jak kot karmiony 
w%tróbk% i &wie"% ryb%. Teraz s$ucham 
modelu kilkakrotnie ta'szego i docho-
dz# do wniosku, "e to ten sam charak-
ter. Przez (wier( wieku Elac udoskonali$ 
przetworniki, nie zszed$ na psy i nie spo-
spolicia$ jak wielu ówczesnych konku-
rentów. Niewykluczone wi#c, "e gdybym 
przerzuci$ za pomoc% wehiku$u czasu  
FS 187 w przesz$o&(, to mia$bym g$o&nik 
marze'. A i dzisiaj w cenie poni"ej 6000 z$  
Elac mo"e uchodzi( za jednego z fawo-
rytów.

Misiowaty, ale zarazem energetyczny 
bas pasuje zarówno do &piewanek-mru-
czanek Stinga, popisów Marcusa Millera, 
jak i wspomnianego Berlioza. W przy-
padku jazzowych basistów przyda$aby 

si# troch# szybsza jazda i twardsze zawie-
szenie, ale w tej cenie nie ob#dzie si# bez 
kompromisu. Po prostu: nie ma g$o&ni-
ków, które b#d% szybkie jak b$yskawica, 
a jednocze&nie zaczaruj% mi#kko&ci% ru-
chów baletnicy. Kompromis w przypad-
ku Elaca wynosi 40:60, wi#c je&li wolicie 
jego odwrotno&(, poszukajcie konstruk-
cji zamkni#tych. Tylko nie narzekajcie 
wtedy, "e brzmi Wam sucho. Dla mnie 
bas FS 187 jest na pi%tk#, jakby kto& nie 
zrozumia$ wcze&niejszego, przyd$ugiego 
wywodu.

D*wi#k Elaców jest mi#sisty i nasyco-
ny. G$ównie przez niskie tony, ale 

&rednica te" bardziej przypo-
mina monitory ni" 

pod$ogówki do kina domowego. Wpraw-
dzie s$ycha( lekkie osuszenie i skiero-
wanie ci#"aru na wy"szy podzakres, 
ale g$osy ludzkie brzmi% realistycznie  
i nios% ze sob% emocje. Nie takie, jak mi-
niaturki Harbetha czy Spendora, ale na 
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Elacach da si# s$ucha( wokalnej muzyki 
renesansu bez zgrzytania z#bami. Forte-
pian ma swój naturalny kolor, a tr%bka  
i skrzypce – odpowiedni% dawk# blasku 
i powietrza.

Za to ju" jednak odpowiada JET. Nie 
sposób powiedzie( o nim z$ego s$owa. 
Ma w sobie d*wi#czno&( i lekko&(, któr% 
niewiele kopu$ek b#dzie w stanie powtó-
rzy(. Najlepiej zaaplikowane Vify (jak  
w Tempo VI) mog% by( bardziej do- 
s$owne, precyzyjniej pokazywa( rysu-
nek solówek perkusji, ale to si# zdarza  
w wy"szych przedzia$ach cenowych. Je"eli 
we*miemy na tapet# konkurencj# z prze- 
dzia$u do 6000 z$, Elac zaprezentuje ja-
ko&(, któr% trudno powtórzy(. Do opisania 
d*wi#ku talerzy, orkiestrowych triangli  
i elektronicznych efektów najlepiej pasu-
je okre&lenie „czytelno&( w ciszy”. Wst#-
ga nie produkuje niemal w ogóle przy-
d*wi#ku, szelestu w tle. Nie rozmywa 
ataku pa$eczki Jojo Meyara, co dla wielu 
osób mo"e by( zaskoczeniem. To co in-
nego ni" w tubach Altusa, Triangla albo 
nawet Fostexa. Tam zawsze towarzyszy 
nam „pr%d podk$adu”; tutaj sygna$ poja-
wia si# znik%d.

Potrzebny jest do tego przyzwoity 
wzmacniacz. Spróbowa$bym na pew-
no ta'szego Baltlaba, bo wydaje mi si# 
jednym z najciekawszych partnerów dla 
187. Mo"na te" prze(wiczy( Creeka, je"e-
li wolicie bardziej rockowe klimaty.

Chcia$em napisa(, "e dynamika nie-
mieckich zestawów nie wykracza spe-
cjalnie ponad przeci#tn% i nie min%$bym 
si# z prawd%, gdybym pozosta$ przy na-
graniach rockowych, popowych i jazzo-
wych. Tam Elaki faktycznie nie zabijaj% 
decybelami. W takiej muzyce przewa"nie 
obcujemy ze sta$ym poziomem g$o&no&ci 
(kompresja, mastering itp.) i liczy si# 
mo"liwo&( wytworzenia &ciany d*wi#ku. 
Ale prawdziwa dynamika pojawia si# do-
piero, kiedy do odtwarzacza tra! dobrze 
zrealizowana symfonika. I tutaj niespo-
dzianka: Elac kontrasty pokaza$ i praw-
dziwie, i efektownie. Crescendo wielkie-
go sk$adu instrumentalnego prowadzi$o 
do kulminacji, których nie powstydzi$y-
by si# dro"sze skrzynki. A kot$y u Berlio-
za? Pos$uchajcie sami. Klasyka na FS 187 
brzmi &wietnie.

Je"eli chodzi o przestrzenno&( d*wi#ku 
i uporz%dkowanie sceny, Elaki nie epatuj% 

hektarami mongolskiego stepu, jak Ma-
gnepany 1.6, ani nie ustawiaj% muzyków 
w karnym szeregu, jak Spendor SP 2/3. 
Jednak bez zastanowienia mog# postawi( 
w tabelce mocn% czwórk#.

.RQNOX]MD
Powiedzie( „udane kolumny” to jak 

napisa( o wuzetce od Bliklego, "e jest  
w miar# smaczna.
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Elac FS 187
'\VWU\EXFMD��� Audio Klan 
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Dane techniczne:
/LF]ED�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2,5/3
6NXWHF]QRĂÊ��� 88 dB
,PSHGDQFMD��� 6 omów
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 36 Hz – 50 kHz
5HNRP��PRF�Z]P���� 60-200 W
:\PLDU\��Z�V�J���� 97,5/17/26 cm
0DVD��� 15 kg

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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