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ie my!lcie jednak, "e mo"na je 
kupi# za psie pieni$dze. Wi%k-
szo!# kolumn Elaca powstaje  

w niemieckim mie!cie Kiel, wi%c koszty 
pracy zdecydowanie przewy"szaj$ dale- 
kowschodnie standardy. Na szcz%!cie, ja-
ko!# wykonania idzie z nimi w parze.

Testowany zestaw wielokana&owy wcho-
dzi w sk&ad serii 60.2, obecnej w katalogu 
od &adnych kilku lat. Znajduj$ si% w niej 
dwa modele kolumn pod&ogowych, para 
monitorów i g&o!nik centralny. Dwójka po 
kropce wskazuje na mody'kacje, jakim  
w tym czasie j$ poddano. 

Jedynym obcym elementem w te!cie by& 
aktywny subwoofer SUB 111.2 ESP. Dla 
basowych dopalaczy Elac stworzy& od-
dzieln$ grup%.

Budowa 
Poj%cie „niemieckiej my!li technicz-

nej” od razu nasuwa skojarzenia z „samo-
chodami dla ludu”, które wprawdzie nie  
grzesz$ urod$, ale oferuj$ ponadprze-
ci%tn$ jako!# wykonania i niezawodno!#. 
Elaki id$ znacznie dalej, bo cho# wpisu-
j$ si% w tradycj% niemieckiej solidno!ci,  
to trudno im odmówi# walorów wizu- 
alnych.

Wszystkie obudowy wykonano z MDF-u 
o grubo!ci 22 mm i wyko(czono winy-
low$ oklein$ drewnopodobn$ w kolorze 

w%gla drzewnego. Do wyboru jest te" 
orzech, ale obawiam si%, "e z daleka mo"e 
zalatywa# plastikiem. Czer( jest w pe&ni 
akceptowalna.

Fronty zakryto plastikowymi panelami 
imituj$cymi lakier fortepianowy. Poza 
funkcjami estetycznymi maj$ za zadanie 
zas&ania# mocowania g&o!ników. W po&$-
czeniu ze srebrzystymi membranami efekt 
jest niczego sobie. W plastikowe panele 

wtopiono ma&e magnesy przytrzymuj$-
ce maskownice. Dzi%ki temu po zdj%ciu 
siatek b&yszcz$ce powierzchnie pozostaj$ 
nieskalane gniazdami.

Uwag% przykuwaj$ srebrzyste 14-cm 
przetworniki nisko-!redniotonowe. Elac 
od lat stosuje patent polegaj$cy na za-
kryciu celulozowej membrany aluminio-
w$ sfer$. Taki uk&ad charakteryzuje si% 
ponadprzeci%tn$ sztywno!ci$. Magnesy 
zamkni%to w ekranuj$cych puszkach, 

cho# w przypadku wspó&pracy z p&askimi 
ekranami nie by&o to konieczne. W serii 
60.2 gór% pasma przetwarza standardo-
wa jedwabna kopu&ka o !rednicy 25 mm  
z magnesem neodymowym. Ze wzgl%dów 
estetycznych i praktycznych na sta&e os&a-
nia j$ srebrzysta siateczka.

Obudowy wzmocniono poprzecznymi 
wr%gami i ob'cie wyt&umiono p&atami 
watoliny. Wszystkie modele z testowanej 
grupy wyposa"ono w pojedyncze z&o-
cone zaciski, przyjmuj$ce dowolny typ 
ko(cówek kabli g&o!nikowych. Nad nimi 
umieszczono wyloty tuneli bas-re)eksu. 
Ilo!# basu mo"na regulowa# dwucz%!cio-
wymi g$bkowymi zatyczkami.

Pod&ogowe FS 67.2 pe&ni$ rol% g&o!ni-
ków g&ównych. Posadowiono je na grubym 

cokole wystaj$cym poza obrys obudów.  
W podstawy nale"y wkr%ci# masywne 
kolce, do&$czone do kolumn.

W g&o!niku centralnym i surroundach 
zastosowano dok&adnie te same rozwi$za-
nia co w pod&ogówkach, nie ma wi%c po-
trzeby g&%bszego dr$"enia tematu.

SUB 111.2 ESP
SUB 111.2 ESP nale"y do !redniej kla-

sy subwooferów Elaca. Zamontowano  
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Ekranowane magnesy.
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w nim znajomy srebrzysty przetwornik  
o !rednicy 20 cm. W porównaniu z baso-
wymi dopalaczami konkurencji nie wygl$-
da imponuj$co, podobnie jak 100-watowy 
wzmacniacz, ale cz%sto papierowe dekla-
racje nijak si% maj$ do wra"e( ods&ucho-
wych. Umieszczony z przodu wylot tunelu 
basowego u&atwi ustawienie subwoofera  
w niewielkich pomieszczeniach.

Tablica rozdzielcza „stojedenastki” jest 
przejrzysta, a oznakowanie regulatorów 

g&o!no!ci i poziomu 'ltrowania mo"na 
uzna# za wzorcowe. Jedyne zamieszanie 
wywo&uje a" sze!# par zacisków niskopo-
ziomowych. Dzi%ki nim niemiecki sub-
woofer mo"e wspomaga# bas standardo-
wych zestawów stereo, mo"e te" pracowa#  
w kon'guracji 3.1 z g&o!nikiem centralnym 
i frontami. Ja nie mia&em tych dylematów  
i skorzysta&em z wej!cia liniowego.

Po odkr%ceniu tablicy rozdzielczej na-
tkn$&em si% na zasilacz, jakiego nie po-
wstydzi&by si% niejeden piecyk stereo. Po-
t%"ny toroid i dwa okaza&e elektrolity po  
6800 µF robi$ !wietne wra"enie. Maksy-
malny pobór energii z sieci wynosi 200 W, 
co sugeruje, "e deklarowana przez produ-
centa moc to prawdziwe waty, a nie ich da-
lekowschodnie odpowiedniki. 

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Zestaw Elaca testowa&em z dwoma am-

plitunerami reprezentuj$cymi odmienne 
szko&y d*wi%ku. Pierwszy z nich, Cam-
bridge Audio Azur 751R, to szybko!# i pre- 
cyzja. Z kolei Harman/Kardon AVR270 
odznacza si% brzmieniem znacznie ciep- 

lejszym, nieco zmi%kczonym w górze pa-
sma. Wprawdzie kosztuje 1/3 ceny Cam-
bridge’a, ale w tym przypadku zale"a&o mi 
na jego charakterze brzmienia. Najpierw 
do Elaców pod&$czy&em CA. Od pierw-
szych chwil brzmienie ulokowa&o si% po 
jasnej stronie mocy. Czysta i rze!ka !red-
nica sprawia&a, "e w g&osach aktorów po-
jawia&y si% delikatne szelesty na prze&omie 
wysokich tonów, za! skrzeczenie lataj$-
cych stworów w „Avatarze” wywo&ywa&o 

ciarki na plechach. Kolumny wy-
generowa&y obszern$ scen%, a na 

podkre!lenie zas&ugiwa& aktywny udzia& 
surroudów w budowie panoramy d*wi%-
kowej. Jej wirtualne rozmiary zale"a&y od 
realizacji !cie"ki d*wi%kowej, niezmienne 
natomiast by&o nasycenie drobnymi od-
g&osami, towarzysz$cymi wydarzeniom 
na ekranie. 

Elaki dysponuj$ bardzo dobrymi wy-
sokimi  tonami, krystalicznie czystymi  
i ponadprzeci%tnie detalicznymi, jednak 
w po&$czeniu z "ywym brzmieniem Cam-
bridge’a tego dobra by&o ju" za wiele. 

Harman wprowadzi& wi%cej ciep&a i so-
czysto!ci w dolnych partiach, dzi%ki cze-

mu nawet kilkugodzinny seans nie wywo-
&a& oznak zm%czenia. I w&a!nie tego typu 
amplituner b%dzie wymarzonym partne-
rem dla Elaców.

Najwi%ksz$ niespodziank% sprawi& sub-
woofer. Patrz$c na jego gabaryty, wspar-
te niezbyt imponuj$cymi danymi tech-
nicznymi, nie spodziewa&em si% cudów, 
jednak 111.2 ESP mile mnie zaskoczy&. 
W kinie akcji bas potra'& uderzy# z si&$ 
Mike’a Tysona i ju" po pierwszym ciosie 
musia&em zjecha# potencjometrem w dó&. 
Niskie tony Elaca by&y twarde, konturo-

we, a w nagraniach koncertowych (Peter 
Gabriel, Marcus Miller) mog&y spokojnie 
konkurowa# z dobrymi kolumnami pod-
&ogowymi. Z kolei w trakcie odtwarzania 
IX symfonii Beethovena pod von Kara-
janem, zrealizowanej w trybie 5.0, niskie 
tony pi%ciu kontrabasów graj$cych uniso-
no, generowane wy&$cznie przez g&o!niki 
g&ówne, spokojnie mog&y rywalizowa# 
z niejednym subwooferem kosztuj$cym 
równowarto!# kolumn.

.RQNOX]MD
Wielokrotnie powtarzali!my, by nie 

wierzy# w to, "e Niemcy nie potra'$ pro-
dukowa# dobrze graj$cego sprz%tu. Ze-
staw Elaca potwierdza nasze s&owa.
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