Test kolumny 8000-15000 z∏

Dzisiejszej m∏odzie˝y
rok 1926 kojarzy si´
z wykopaliskami.
Tu i ówdzie znajdzie si´
szkielet dinozaura,
gdzie indziej pruski he∏m
ze szpicem, gliniany
dzbanek lub wspomnienie
o starcie pewnej firmy.
W 1948 Elac opracowa∏
gramofon walizkowy,
który potem sprzeda∏
w kilku milionach
egzemplarzy.
Wszystkie g∏oÊniki
powstajà w fabryce Elaca.
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lac ma na koncie wiele patentów
i osiàgni´ç, jak choçby pierwszà
stereofonicznà wk∏adk´ gramofonowà (1957). Od 1981 firma skoncentrowa∏a si´ na g∏oÊnikach i obecnie zajmuje III miejsce w rankingu niemieckich
producentów kolumn. To spory sukces,
zw∏aszcza je˝eli weêmiemy pod uwag´
zawartoÊç katalogu. Kiloƒczycy skupiajà

E

Podwójne uk∏ady
magnetyczne.

si´ na Êredniej i wysokiej pó∏ce i nawet
nie próbujà walczyç z chiƒskà konkurencjà. To nie ich specjalnoÊç.
FS 249 wyglàda jak typowy Elac. Pi´knie wykonany, zawiera autorskie rozwiàzania techniczne. Niemcy nikogo nie kopiujà; to raczej ich konstrukcje starajà si´
naÊladowaç producenci nie dysponujàcy
odpowiednim zapleczem. Smuk∏e obudowy z MDF-u wyst´pujà w trzech wariantach wykoƒczenia. Do redakcji dotar∏y w wersji przypominajàcej modny
fornir wenge, przypadkowo doskonale

Bas-refleks skierowany
w pod∏og´.

pasujàcy do moich mebli. Specjalnie dla
rodzimych klientów przygotowano te˝
b∏yszczàcy lakier fortepianowy. Nasi zachodni sàsiedzi lubujà si´ w lustrzanej
czerni. Poza granicami Niemiec jest to
raczej egzotyka. Skrzynie opierajà si´ na
czterech solidnych stopach, oddalajàcych
je od podstawy uzbrojonej w kolce lub
gumowe nó˝ki, do

wyboru. To konieczne, bo bas-refleks
dmucha w dó∏. Obecnie to modne rozwiàzanie i coraz rzadziej spotykam klasyczne tunele, skierowane do przodu lub
do ty∏u, zw∏aszcza w wysokich przedzia∏ach cenowych. Znak czasu… zapewne,
ale za 10 lat konstruktorzy porzucà t´
ide´ dla innej, stosowanej obecnie sporadycznie, jak ta dekad´ temu.
Wysokie tony obs∏uguje doskona∏y
g∏oÊnik Jet, przypominajàcy wst´g´. To
w∏asne opracowanie Elaca, który zawsze
wierzy∏ w podobne konstrukcje, by
wspomnieç choçby o s∏ynnym „grzybku”, czyli tweeterze 4 Pi, promieniujàcym dookólnie. Do dziÊ pami´tam, jak
piorunujàce wra˝enie zrobi∏y na mnie
przed kilkunastoma laty kolumny wyposa˝one w∏aÊnie w ten przetwornik.
Trójdro˝ny uk∏ad wykorzystuje w torze nisko- i Êredniotonowym membrany
kanapkowe. Na sto˝ek z celulozy nakleja
si´ drugi – aluminiowy. Daje to po∏àcze-
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nie lekkoÊci ze sztywnoÊcià. Spore wychylenie zapewniajà szerokie gumowe
resory. W FS 249 membrany niskoi Êredniotonowe naÊladujà faktur´ kryszta∏u. Oprócz dodatkowego usztywnienia
daje to ciekawy efekt estetyczny. Je˝eli
ju˝ o nim mowa, warto wspomnieç, ˝e
kolumny wyglàdajà elegancko, znacznie
lepiej ni˝ na zdj´ciach. Przyglàdajàc im
si´ uwa˝nie, dochodzimy do wniosku, ˝e
prawdziwa niemiecka jakoÊç mo˝e byç
bardziej powtarzalna ni˝ u Mercedesa
czy BMW.

noczeÊnie radzàc sobie z alikwotami
i niuansami wykonawczymi, które perkusiÊci b´dà obserwowaç jak kot mysià
dziur´.
Góra brzmi lekko, dêwi´cznie i nie
musi wychodziç na wybieg dla modelek,
byÊmy dostrzegli profesjonalizm realizacji p∏yt Radiohead czy audiofilskich
albumów. OczywiÊcie, w przypadku
Stockfischa b´dzie ostrzej, ale Herr Pauler tak lubi. Podobnie nagrania Lipiƒskiego. Te mogà ju˝ skaleczyç uszy. Elac
oddaje intencje re˝ysera, a w normal-

ch´ powÊciàgliwy, ale to pasuje do ogólnych wra˝eƒ.
Podobnie bas. Nawet z wyciàgni´tymi
gàbkami z ty∏u skrzyni nie powala masà.
Jest za to precyzyjnie kontrolowany. Kanapkowe membrany koncentrujà si´ na
szybkoÊci impulsu i precyzji przebiegu linii melodycznej i rytmicznej. Gitara basowa i stopa uderzajà precyzyjnie. Ka˝dy
atak pozostaje czytelny, a wybrzmienia
sà ucinane jak skalpelem. Je˝eli zechcecie
rozpisaç w nutkach solówki Pastoriusa,
przyjdzie Wam to bez trudu. Nie trzeba
si´ przyzwyczajaç do lekkiego rozmazania i rozmi´kczenia, jak to ma miejsce
na przyk∏ad w Magnepanach 1.6. Przewaga sygna∏ów bezpoÊrednich nad pog∏osem jest tutaj wyraêna, co nie przeszkadza tworzyç pot´˝nej fali. Kolumny
o tej posturze, za ponad 10000 z∏, po
prostu muszà to umieç. Choçby dlatego,
˝e ktoÊ je mo˝e postawiç w pomieszczeniu o powierzchni ponad 50 metrów
kwadratowych. Tam FS 249 równie˝ sobie poradzà.

Konkluzja

Gniazda zalane plastikiem. Dodatkowy wylot bas-refleksu
mo˝na zatkaç i skróciç wybrzmienie niskich tonów.

Do kolumn do∏àczono piankowe obr´cze, które mo˝na zamontowaç wokó∏
tweeterów. Poprawiajà ponoç dyspersj´
fal. Warto spróbowaç, podobnie jak z zatyczkami dodatkowego kana∏u bas-refleksu z ty∏u. Dyskretne zmiany charakteru brzmienia mogà byç dla niektórych
istotnym bonusem.

Wra˝enia ods∏uchowe
Jet spisuje si´ znakomicie. Potrafi ∏àczyç umiar z kulturà i jakoÊcià. Wysokie
tony nigdy nie dominujà nad resztà
pasma, a jednak warto zwróciç na nie
uwag´. Nie wiem, jakie znaczenie ma
podawany w tabeli zasi´g do 50 kHz. Podejrzewam, ˝e ˝adne, bo wyÊcig w gór´
ma taki sam sens, jak 110 dB odst´pu sygna∏u od szumu w tanich wzmacniaczach sprzed 15 lat. Tego si´ ju˝ nie s∏yszy. Wa˝ne, ˝e Elac w wysokich tonach
pokazuje to, co lubi´. Swobod´, luz i powietrze, bez koniecznoÊci akcentowania
szpilek w nagraniu. Tak samo jak 4 Pi,
Jet odtwarza ten zakres bez wysi∏ku, jed54
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nych sytuacjach zachowuje si´, jak nale˝y. S∏yszymy perkusj´, rozpoznajemy
ka˝dy szczegó∏. Niemal widzimy membrany b´bnów i pa∏ki, a jednak nie ma tu
takiej inwazji, jak w przypadku JBL-a.
W atmosferze spokoju mo˝emy rozpoznawaç kolejne instrumenty i techniki
wykonawcze, bez koniecznoÊci póêniejszego odpoczynku. Zawsze uwa˝a∏em, ˝e
Elac robi Êwietne tweetery i tym razem
te˝ si´ nie zawiod∏em. W rocku potrafi
byç jasno i ostro, ale w symfonice da si´
odnaleêç aksamit, jak z wzorcowego
Magnepana.
Je˝eli chodzi o przestrzeƒ, w swoim
segmencie cenowym FS 249 utrzymujà
poziom wysokiej Êredniej. G∏oÊnikom
zdarza si´ zniknàç z pomieszczenia, budujà realistyczne plany i mo˝emy spokojnie zlokalizowaç instrumenty na
scenie. To zupe∏nie wystarcza, aby si´
ws∏uchaç w akustyk´ nagraƒ. Wprawdzie
inne konstrukcje potrafià stworzyç spektakularne obszary dêwi´ku, wykraczajàce
ponad oczekiwania, a Elac pozostaje tro-

SzybkoÊç, precyzja, kultura, a do tego
niemal wzorcowe, nawet w tej cenie, wysokie tony. W swoich tekstach staram si´
unikaç uogólnieƒ, zw∏aszcza takich, jak
w nast´pnym zdaniu. Uwa˝am jednak, ˝e
Elac to Êwietna firma, z pomys∏em na
brzmienie i czymÊ, co mo˝na okreÊliç
jako „honor producenta”, zw∏aszcza
w czasach zalewajàcej nas tandety, wciskanej pod has∏em „˝er dla skner”. Nie
wiem, kto znalaz∏ si´ w pierwszej dwójce
niemieckiego rankingu, ale prywatnie
uwa˝am, ˝e panom z Kilonii nale˝y si´
pierwsze miejsce. Kiedy widz´ na pude∏kach nazw´ „Elac”, zyskuj´ pewnoÊç, ˝e
czeka mnie coÊ ciekawego i niebanalnego. Gwarancja pewnego poziomu.

Elac FS 249
Dystrybucja:
Cena:

Audio Klan
13999 z∏

Dane techniczne
Liczba dróg/g∏oÊników:
SkutecznoÊç:
Impedancja:
Pasmo przenoszenia:
Rek. moc wzm.:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

3/4
89 dB
4 omy
38 Hz – 50 kHz
50-200 W
111/20/31 cm
31 kg/szt.

Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:
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