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HIGH-END  

Wmaju 2018 r. niemiecki produ-
cent z siedzibą w Kilonii za-

prezentował nową serię zestawów  
głośnikowych, a właściwie to jej za-
czątek – dwie nieduże konstrukcje, 
które miały zastąpić poprzednią,  
cenioną linię 400. Było to spore 
wydarzenie, ponieważ Elac 
najwyraźniej „przypomniał sobie” 
o technice głośnikowej, z której 
słynął od lat, a którą trochę jakby 
zaniedbał wraz z nastaniem epoki 
Andrew Jonesa, głównego inżyniera 
akustyka rezydującego w Stanach 
Zjednoczonych. Fani marki, jak 
również recenzenci, dawali wyraz 
rozczarowaniu zmianą profilu firmy, 
która trwała od wielu już lat. Ich 
głos został w końcu wysłuchany. 
Główne założenia projektowe przy 
tworzeniu zestawów Vela były 
następujące: zmiana podstawy, 
w którą wkomponowano (niewi-
doczny) port bas-refleksu, poprawa 
wyglądu kolumn poprzez wprowa-
dzenie eleganckich detali, użycie 
ulepszonych wooferów z membra-
nami „krystalicznymi” oraz głośnika 
JET5. Z pozoru niby niewiele, ale 
efekt, zaprezentowany na wysta-
wie High-End w 2018 r., okazał się 
wielce obiecujący. Nasz test mo-
delu podstawkowego BS403 (AV 
3/2019) potwierdził ogromne kom-
petencje niemieckiego producenta, 
a dokładnie rok później przekona-
łem się, że podłogówka jest jeszcze 
lepsza. Nadal uważam, że w swojej 
cenie (szczególnie obecnej!) są to 
wyśmienite kolumny; to mój abso-
lutny TOP3 w cenie do 20 tys. zł. 
Zainteresowanie klientów zachęciło 
producenta do pójścia za ciosem 
i opracowania większej, to znaczy 
znacznie większej konstrukcji. I tak, 
na kolejnym High-Endzie (2019) 
pokazano potężną, mierzącą 1,3 m 
kolumnę o konstrukcji 3-drożnej, 
która przy drobnych „dawidowych” 
FS407 zasługuje na miano Goliata. 
Tak duży przeskok spowodował, 
że pomiędzy jednymi a drugimi 
kolumnami powstała luka. Minął rok, 
wystawa w Monachium się nie od-
była, ale Elac nie zasypiał gruszek 
w popiele i zgodnie z oczekiwania-
mi „branży” zaprezentował model 
pośredni, który chwilę po tym, jak 

został anonsowany zamówiłem do 
testu. Przed nami właśnie on. 

BUDOWA

408-ki są znacznie większymi 
kolumnami niż 407-ki. Urosły nie 
tylko wzwyż (+14 cm), ale przede 
wszystkim wszerz (+4 cm).  
Są też głębsze. Liczby może 
tego nie oddają, ale rzeczywisty 
gabaryt kolumn predestynuje je 
do wyraźnie większych pomiesz-
czeń. W sporym, otwartym salonie 
połączonym z kuchnią kolumny 
mocno przykuwały uwagę, będąc 
znacznie większe od typowych 
podłogówek średniej czy wyższej 
klasy. Przykuwały jednak nie tylko 
rozmiarami, ale przede wszystkim 
wykończeniem, które jest po prostu 
wyśmienite. Grawerowane kosze 
głośników, sfazowanie górnej 
krawędzi, aluminiowa góra, sam 
kształt kolumn oraz perfekcyjnie 
położony czarny lakier o wysokim 
połysku zdecydowanie korespondu-
ją z ceną. Tak świetnie wykonanych 
i dużych kolumn za 24 tys. złotych 
jest na rynku znacznie mniej niż 
mogłoby się wydawać. Brawo, Elac!
Z technicznego punku widzenia, 
FS408 bliżej do mniejszego niż 
większego modelu i to pomimo 
tego, że dzielą z nim te same (więk-
sze niż w 407) głośniki niskotono-
we, a obudowy mają identyczny 
przekrój poziomy. FS409 są od 
FS408 jedynie wyższe, ale to już 
konstrukcja 3,5-drożna z dedyko-
wanym, 15-cm głośnikiem średnio-
tonowym (pochodzącym z FS407 
i BS403), a to już istotna zmiana. 
Z kolei w porównaniu z testowa-
nym modelem, 408-ki zachowują 
tę samą, 2,5-drożną koncepcję 
akustyczną, mają podobne propor-
cje, a główna i właściwie jedyna 
różnica, pomijając wielkość obu-
dów, dotyczy średnicy głośników 
nisko-średniotonowych. Ta wynosi 
180 zamiast 150 mm. I to właśnie 
ta zmiana wymusiła zwiększenie 
szerokości skrzynek. 
Obydwa głośniki nisko-średnioto-
nowe mają identyczną konstrukcję 
i takie same oznaczenia, są jednak 
inaczej „cięte” w filtrach zwrotnicy 
– nominalnie przy 450 i 2550 Hz,  
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w obszarach pomiędzy fałdami. Przypomina to 
zasadę działania akordeonu. Zaletami są niski 
poziom zniekształceń i szerokie pasmo przeno-
szenia, sięgające 35, a nawet ponad 40 kHz. 
Warto w tym miejscu zauważyć, że Elac był 
jednym z pierwszych, obok firmy A.D.A.M. 
Audio producentów, którzy skorzystali 
z opracowania dr Oskara Heila. Geneza tego 

opracowania sięga lat 
60. ubiegłego stulecia, 
a wszystkie patenty 
z nim związane wygasły 
w połowie 2004 r. Pierwszy 
JET Elaca pojawił się jednak 
już w 1993 roku i od ponad 
ćwierćwiecza jest to jeden 
z wyróżników droższych 
serii głośnikowych tej mar-
ki, choć w ostatnich latach, 
ze względu na produkcję 
w Chinach i szeroką dostęp-
ność głośników tego typu 
w ofertach specjalistycz-
nych wytwórców, oryginal-
ność kolumn bazujących na 
AMT jest znacznie mniejsza 
niż 10 czy 15 lat temu. 
Obudowy mają złożony 
kształt, który mocno odbie-
ga od standardowego pro-
stopadłościanu. W przekroju 
poprzecznym zobaczyliby-
śmy trapez równoramienny, 
zaś w pionowym – figurę 
zbliżoną do spłaszczonego 
równoległoboku, która 
jednak nim nie jest, ponie-
waż górna i dolna ścianka 
nie są równoległe. Jedyne 

równoległe powierzchnie stanowią przednia 
i tylna ścianka. Na to wszystko nakładają się 
jeszcze wyoblenia pionowych krawędzi bocz-
nych – na tyle duże, że mogą, a wręcz powinny 
mieć korzystny wpływ na dyfrakcję, to znaczy 
jej minimalizowanie. Należy też wspomnieć 
o lekkiej wypukłości frontu. Samo odchylenie 
kolumn do tyłu nie ma istotnego znaczenia 
akustycznego – to przede wszystkim zabieg 
stylistyczny, do czego przyznaje się sam pro-
ducent i co mu się chwali (taka szczerość jest 
dziś niespotykana). 
Wnętrze obudów wykonanych w przewa-
żającej mierze z dość miękkich płyt MDF 
o grubości 18 mm jest solidnie ożebrowane 
(trzy perforowane półki na różnych wysoko-
ściach) i skrajnie mocno wytłumione. Duże 
podwójne kawałki wełniny wciśnięto za każdy 
z głośników, poniżej dolnego woofera też nie 
szczędzono wytłumienia. Powstająca w ten 
sposób rezystancja akustyczna z pewnością 
ma wpływ na działanie układu rezonansowego, 
który dostrojono wyraźnie niżej niż w modelu 
FS407 – do 33-34 Hz. W odróżnieniu od mniej-
szych kolumn, otwór BR w FS408 jest tylko 
jeden – znajduje się na efektownie podciętym 
spodzie, tworzącym z metalową podstawą 
coś w rodzaju „paszczy”. Ujście jest szerokie, 
mocno wyprofilowane. Problem szumu turbu-
lencyjnego praktycznie nie występuje. Górna 
ścianka, podobnie jak spód, jest aluminiowa. 
Do niej przymocowano niezbyt złożoną zwrot-
nicę, bardzo podobną do tej, którą widzieliśmy 
u mniejszego kuzyna. Elementy są raczej 
średniej jakości. 
Pierwszym etapem instalacji FS408 jest mon-
taż masywnych stalowych cokołów w kształcie 
trapezu o zaokrąglonych narożnikach. Element 
ten jest znacznie większy niż spód kolumn 

co ma na celu zwiększenie efektywności 
w zakresie niskotonowym oraz zakresu 
dynamicznego bez negatywnych konsekwen-
cji (w pewnym uproszczeniu) dla reprodukcji 
krytycznego zakresu średniotonowego. 
Membrany AS-XR mają konstrukcję kanapkową. 
Z zewnętrz widzimy aluminiową czaszę, której 
powierzchnia przypomina obrobiony kamień 
szlachetny – składa się z wielu, 
nierównoległych do siebie płaskich 
„szlifów”. Pod spodem znajduje się 
papierowy stożek doklejony do 
„kryształowej” czaszy za pomocą 
specjalnego kleju. Tak skonstru-
owana membrana ma łączyć ogień 
i wodę – być sztywna (i jest), ale 
nie rezonować w górnym zakresie 
pasma roboczego. Czy faktycznie 
tak jest, tego nie wiem, ale są 
podstawy, by wierzyć, że za de-
klaracjami producenta stoi solidna 
inżynieria. Do tego wątku jeszcze 
zresztą powrócimy. 
Zakres wysokotonowy odtwarza  
produkowany na miejscu, w fa-
bryce w Kilonii, tweeter JET5. 
To głośnik typu AMT (Air Motion 
Transformer), który od tradycyj-
nego przetwornika elektrodyna-
micznego, ale też od elektrostatu 
czy magnetostatu różni się tym, 
że jego membrana porusza się 
(w uproszczeniu) prostopadle do 
kierunku propagacji fal dźwię-
kowych. Zwinięta w harmonijkę 
membrana z folii PET z naniesio-
nymi przewodnikami jest naprze-
miennie ściskana i rozciągana, 
powodując kompresję powietrza 

Głośniki AS-XR korzystają z kanapkowych 

membran składających się z aluminiowej 

czaszy i celulozowego stożka.

Eleganckie wykończenie wygiętej górnej 

krawędzi to jeden z kilku smaczków 

stylistycznych w serii Vela. 

Najnowsza generacja JET-a nadal jest 

przetwornikiem typu Air Motion Transformer. 

Jego aplikacja jest tu nie gorsza od tej w FS407.
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– w najszerszym miejscu z przodu mierzy 36 
cm, podczas gdy czołówka ma 23,5 cm. Ma to 
oczywiście na celu poprawę stabilności kolumn 
poprzez zwiększenie rozstawu punktów 
podparcia i obniżenie środka ciężkości. Elaki 
ustawione na twardej podłodze, po wkręce-
niu metalowych stożko-kolców stoją pewnie, 
niczym granitowy pomnik. Mimo to daje się je 
w miarę łatwo przesuwać – masa całości jest 
spora, ale jeszcze znośna (27,5 kg).
 

BRZMIENIE

Moje niedawne doświadczenia z kolumnami 
różnych producentów, należącymi do tego 
samego typoszeregu wskazują na niezbyt cie-
kawą prawidłowość. Rośnie obudowa, rośnie 
cena, a jakość dźwięku – pogarsza się lub co 
najwyżej zmienia w kierunku akceptowanym 
być może przez część słuchaczy, ale nie jest to 
obiektywny postęp. Czy jest w tej obserwacji 
coś dziwnego, skoro mamy tę samą technikę 
głośnikową, a stereotypowe rozumowanie 
zwolenników monitorów sprowadza się do 
stwierdzenia: „mała obudowa – mały problem, 
duża obudowa – duży problem”? To niezupełnie 
tak. Duża obudowa pozwala uzyskać mniejszy 
kompromis w zakresie strojenia basu, a to 
oznacza, że powinniśmy otrzymać zespół 
głośnikowy swobodniej operujący w niskim 
zakresie pasma, bardziej liniowy, a tym 
samym bardziej precyzyjny. Są jednak i pewne 
niebezpieczeństwa „powiększania”. Dwa 
większe woofery trudniej zszyć z tweeterem 
niż w mniejszym modelu (jeśli konstrukcja jest 
dwudrożna). Ale znam i taki przypadek, gdy 
teoretycznie pożądana zmiana z konstrukcji 
2,5-drożnej na trójdrożną przyniosła regres 
w jakości brzmienia, a jedynym plusem 
większej (i znacznie droższej) konstrukcji był 

znacznie potężniejszy bas, który psuł to, co 
uzyskano w wyższych zakresach, w mniej-
szych kolumnach. Błędne koło? Coś jakby. 
Przyznam, że obawiałem się podobnego scena-
riusza także i tym razem. Wstawienie Elaków 
– w ramach rozgrzewki (dostałem zupełne 
„nówki”) – do mojego salonu i podłączenie do 
domowego systemu owszem było sygnałem, 
że energii na basie przybyło, ale nie odnoto-
wałem żadnych dziwnych objawów, zaś jakość 
dźwięku, pomijając drobną surowość pomiędzy 
środkiem i górą, wskazywała na zupełnie 
nieprzeciętne granie – rzekłbym, że na miarę 
oczekiwań. Dodam, że w tym samym pomiesz-
czeniu, 8 miesięcy wcześniej, słuchałem mniej-
szego modelu i byłem nim równie zachwycony, 
jak w redakcyjnym pokoju odsłuchowym. 
W tych nie do końca optymalnych (acz wcale 
niezłych) warunkach dość żywego akustycz-
nie pomieszczenia, w połączeniu z integrą 
Electrocompaniet ECI-6 mkII i odtwarzaczem 
Arcam FMJ CD37 dało się odczuć dużą klasę 
recenzowanych kolumn. Wysublimowanie 
wyższego zakresu, jego lotność, soczystość 
barw, głębia basu – to wszystko reprezento-
wało znacznie wyższy poziom niż Revele F35, 
w których ostatnio stuningowałem zwrotnice 
(koszt elementów wyniósł ok. 400 zł). Okazało 
się także, że Elaki upiększają co nieco nagrania 
na tle bardzo wyrównanych Reveli, dodając do 
brzmienia pewnej słodyczy i kwiecistości, co 
osiągnięto poprzez słyszalne wycofanie prze-
łomu średnicy i góry. Podobał mi się jednak 
ten dźwięk – i to bardzo. Do tego stopnia, że 
niechętnie pakowałem te kolumny po ponad 
tygodniu użytkowania, by przewieźć je do re-
dakcji. Namęczyłem się z ich pakowaniem, po-
nieważ nie zadałem sobie trudu, by przeczytać 
instrukcję pakowania. Ostrzegam każdego, kto 
zabierze się za to samo: zapoznajcie się z tą 
kartką koniecznie. Liczba możliwych kombinacji 
ustawień czterech różnych styropianów (24) 
nie jest może wielka, ale na tyle duża, by solid-
nie się zniecierpliwić. Dodam, że oznaczenia na 
styropianach nie mają nic wspólnego z intuicją 
czy logiką. 
Wróćmy jednak do meritum. FS408 ukazały 
znaczne różnice w charakterze brzmienia po 
podłączeniu do dwóch różnych wzmacniaczy, 
którymi dysponowałem podczas właściwego 
testu. Audionet AMP1 V2 potwierdził więk-
szość obserwacji z salonu, doprecyzowując 
część z nich, natomiast testowany równolegle 
Rotel zagrał tak, że początkowo byłem mocno 
zdziwiony niekompatybilnością wrażeń z jed-
nego i drugiego systemu. Dźwięk stał się nieco 
twardy, już nie tak spójny, jak wcześniej. Stracił 
na muzykalności i soczystości, zachowując 

jednak nieprzeciętną precyzję i wgląd w nagra-
nia. Szczerze mówiąc, nie bardzo widziałem, co 
się dzieje. Wniosek? Elaki są bardzo czułe na 
jakość i charakter elektroniki. Nieodpowiednio 
dobrany wzmacniacz może w dużej mierze 
popsuć efekt, o którym dalej mowa. Powrót do 
stałej i domyślnej konfiguracji sprzętowej uświa-
domił mi (po raz nie wiem który!), jak istotne jest 
zachowanie stałych, niezmiennych, a do tego 
w pełni kontrolowanych warunków odsłucho-
wych do oceny urządzeń. 
Elaki nie są kolumnami zupełnie neutralnymi, 
ale odstępstwa od tzw. liniowości, będące ich 
udziałem, są tak subtelne i tak zręcznie dopa-
sowane do krzywej naturalnej czułości słuchu, 
że nie jest to moim zdaniem żaden zarzut, lecz 
przeciwnie – zaleta. Choć może nie zawsze. Liczy 
się to, że subiektywnie i obiektywnie nic w tym 
brzmieniu nie razi, żaden zakres nie dominuje 
nad pozostałymi, obawy o nadmierną analitycz-
ność są bezpodstawne, a wspomniane cofnięcie 
wyższej średnicy i niższej góry tylko dodaje 
temu brzmieniu autentyczności i polotu. To jest 
notabene dobre słowo opisujące charakter tych 
kolumn. Barwy nie są nudne i do bólu poprawne. 
Określiłbym je mianem ekscytujących, żywych, 
kolorowych, a co najważniejsze – urozmaiconych, 
choć z delikatną nutką złocistej poświaty albo 
– może lepiej – światła żarowego. Jak wiadomo, 
jego spektrum jest zupełnie inne niż światła 
słonecznego – zawiera znacznie mniej składowej 
niebieskiej i zielonej, przez co jest wyraźnie 

DYSTRYBUTOR: Audio Klan,  
www.audioklan.com.pl 
CENA: 23 998 zł (za parę)
Dostępne wykończenia: orzech (wysoki połysk), 
białe i czarne (wysoki połysk)

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja:  
2,5-drożna BR wentylowana do dołu
Głośniki: 2 x 180-mm nisko-średniotonowy 
AS XR, tweeter JET 5 (AMT)
Podział pasma: 450, 2550 Hz
Impedancja*:  
znamionowa 4 Ω, min. 3,6 Ω (185 Hz)
Efektywność: 88,5 dB/2,83 V/1 m
Zalecana moc wzmacniacza: 40 – 400 W
Pasmo przenoszenia: 
28 Hz – 50 kHz (IEC 268-5)
Wymiary (wys. x szer.  x głęb.): 
1142 x 235 x 262 mm (wysokość z cokołem) 
cokół: 324 x 360 mm
Masa*: 27,5 kg

OCENA           HIGH-END

* - wartości zmierzone
KATEGORIA SPRZĘTU A  

Mikrofrezy na koszu tweetera mają raczej 

walor stylistyczny – jakże oryginalny. 
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ocieplone, ma małą temperaturę barwową. 
Mimo to, nasz wzrok w świetle żarowym 
dobrze rozpoznaje kolory różnych przedmiotów 
(nie postrzegamy białej kartki jako pomarań-
czowej), podczas gdy w przypadku LED-ów 
mamy z tym niekiedy poważny problem (wybór 
tkanin meblowych jest najlepszym tego 
przykładem – można się zdziwić po zakupie!). 
No chyba że wybierzemy model o dużym 
współczynniku CRI. Z neutralnymi i precyzyjnie 
brzmiącymi kolumnami jest nierzadko po-
dobnie. Są jak LED-y średniej klasy – wydajne 
i potrafią dobrze oświetlić scenę (nagranie), 
wyciągając na wierzch mnóstwo detali, ale 
gdy zaczynamy się zastanawiać, czy fortepian 
brzmi jak fortepian, a saksofon altowy jak 
saksofon altowy, to wątpliwości zaczynają się 
mnożyć. Elaki są zdecydowanie bardziej jak 
żarówki niż nowoczesne LED-y. Całościowo 
przekłamują, ale są tak spójne, tak „ciekłe” 
i soczyste, że dźwięk można przyrównać do 
(za) dobrze przyprawionego steka z mięsa naj-
wyższego gatunku. Usłyszmy, że wokal Marka 
Knopflera jest jakby „przypolerowany”, a wspa-
niała gitara Davida Gilmoura w „Comfortably 

Numb” nie tak drapieżna i emocjonująca, jak 
z Klipschy i paru innych kolumn, ale nie są to 
wady w normalnym rozumieniu tego słowa. 
To jest właśnie to upiększanie, o którym 
wspomniałem wyżej, a które ma się nijak do 
stereotypowego postrzegania twardych mem-
bran, nie mówiąc już o „brzmieniu niemieckich 
zestawów głośnikowych” (mit z lat 90-tych). 
Wysokie tony wspaniale uzupełniają wolną 

od uchybień, ciepławą, lecz jednocześnie 

precyzyjną średnicę, wykańczając ją precy-

zyjnymi konturami. Nie ma tu jednak żadnej 
sztuczności, chociaż miłośnicy „szmacianych” 
tweeterów zapewne stwierdzą, że za dużo tu 
się dzieje i nie mogą odpocząć. W większości 
przypadków będzie to wina nie dość dobrej 
jakości toru odsłuchowego. 
Stereofonia jest świetna, sądzę, że na pozio-
mie mniejszego modelu, choć być może z nieco 
mniejszym efektem uwolnienia od obudów. 
Szerokość i głębia sceny prezentują bardzo 
wysoki poziom. Trudne będzie znalezienie du-
żych podłogówek, które w tej materii potrafią 
jeszcze więcej, wyłączając Klipsche RF7 III. 
Lokalizacja, ogniskowanie również nie dają 
powodów do najmniejszych zastrzeżeń. 
A bas? Jego byłem chyba najbardziej ciekaw 
i spieszę donieść, że żadnej buły akustycy 
z Kilonii nam nie zafundowali. Uff. Strojenie 
jest takie, jak być powinno: mamy zatem dobre 
zejście w regiony organowe (realnie Elaki 
„zatrzymują się” w okolicach niskich 30 Hz), 
ale i dobrą szybkość, rytmikę. Nie występuje 

podbicie midbasu 
(jeśli już, to niewielkie 
i to raczej w niższym 
podzakresie), a wyższy 
bas jest czysty, wolny 
od pogrubień i wszel-
kiego przeciągania. 
Występuje zatem efekt 
mięsistości i potęgi, ale 
z zachowaniem dobrej 
liniowości i precyzji 
w całym zakresie nisko-
tonowym. Śledzenie 
gry kontrabasistów nie 
nastręcza problemów, 
a odsłuch płyty „The 
Art of The Balkan Bass” 
kontrabasisty Nenada 
Vasilica był dużą przy-
jemnością – szczegól-
nie, że Elaki świetnie 

POMIESZCZENIA:  
30 m2 zaadaptowane 
akustycznie (dość 
silnie wytłumione), 
panele Vicoustic, 
Mega Acoustic oraz 
własnego projektu, 
salon 35 m2 
ŹRÓDŁA: dCS Bartok 
+ SOtM sMS-200 Ultra 
Neo / Sbooster BOTW 
mkII, Sony CDP-557 
ESD jako transport, 
Arcam FMJ CD37
WZMACNIACZE: 
Electrocompaniet 
ECI-6 MKII, Audionet 
AMP1 V2
ZESTAWY 
GŁOŚNIKOWE: 
Klipsch REF7 III (ze 
zmodyfikowaną 
zwrotnicą 
zewnętrzną), Revel F35 
(zmodyfikowane)
INTERKONEKTY: 
Albedo 
Metamoophosis 
(RCA), Purist Audio 
Design Poseidon (XLR), 
Nordost Tyr BNC 1.0 
m (S/PDIF), Synergistic 
Research Active USB
KABLE GŁOŚNIKOWE: 
KBL Sound Red Eye 
Ultimate, Albedo Blue 
AKCESORIA: stoliki 
Rogoz Audio 4SPB/
BBS, StandART 
STO, platformy 
antywibracyjne PAB 
ZASILANIE: 
dedykowana linia 
zasilająca, kondycjoner 
zasilania Keces 
BP-1200, listwa 
PowerBASE
kable zasilające KBL 
Sound Himalaya 
PRO, Master Mirror 
Reference, Zodiac, 
Spectrum

SYSTEM

przekazują rewerberacje pomieszczenia, czy 
to sztuczne, czy to te naturalne. Powietrza, 
w każdym bądź razie, nie brakuje. 

NASZYM ZDANIEM

Oczekiwania miałem wielkie i nie zawiodłem 
się. Świetne kolumny w bardzo rozsądnej ce-
nie – tak w relacji do osiągów, jak i wykonania. 
Są bardzo wyrafinowane, nie wymagając przy 
tym elektroniki za 100 tysięcy. Co ważne, 
znakomicie grają także po cichu. Przyjemności 
ze słuchania muzyki będzie co niemiara. 

FS408 są wentylowane pojedynczym 

bas-refleksem wkomponowanym 

w ściętą metalową podstawę. Stalowy cokół 

stabilizujący jest naprawdę masywny. 

Kolce nie są łatwe w regulacji – to jedyny, nie 

do końca przemyślany detal tej konstrukcji. 

Wykres modułu impedancji 

(nachodzące na siebie linie szara 

i czarna, co świadczy o znakomitej 

powtarzalności produkcji) wygląda 

znajomo – przypomina ten, który 

uzyskaliśmy w pomiarze tańszego 

modelu. Nieduża wysokość 

pierwszego piku sugeruje relatywnie 

„spokojną” pracę bas-refleksu, co 

może być wskazówką, że wpływ 

ustawienia względem ścian czy 

rodzaj podłogi nie będą krytyczne. 

Minimum osiąga wartość 3,58 Ω   

 Impedancja i faza elektryczna

przy ok. 185 Hz. Za wartość 

znamionową można uznać 5 Ω..  

Kąty fazy elektrycznej są nieduże 

– szczególnie w zakresie od 

200 Hz do 20 kHz, w którym 

mieszczą się w przedziale 0-25°. 

To wszystko przy całkiem sporej 

rzeczywistej efektywności 

sprawia, że mamy do czynienia 

z kolumnami dość łatwymi do 

wysterowania. Spokojnie można 

myśleć o podłączeniu do nich 

wzmacniacza lampowego. 
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