
NR 7-8  2022 47 

Tyska tvillingsjälar 
Att två så tekniskt och formmässigt olika högtalare hade en hel del likheter 

var inget vi var riktigt beredda på. Text Mats Meyer-Lie Bild Elac, Heco, H&M Mätning H&M

Elac Concentro S503 vs. Heco BellaDonna $5%,,�

T
vå nya tyska stativhögtalare i 
den högre skolan är inget man 
skojar bort, och en duell var 
förstås given när det visade 

sig att de låg i någorlunda samma pris-
klass, men kanske ännu mer så efter-

som de båda var tekniskt rätt olika. 
Hecos 2-vägare är en traditionell, men his-
nade överdimensionerad konstruktion av 
gamla skolan, med klassiskt, nästan bred-
bandigt baselement i papper för huvuddelen 
av omfånget. 

Den andra högtalaren var Elacs senast 
stativmodell. En betydligt mer måttfull 
högtalare, men samtidigt en tekniskt mycket 
avancerad konstruktion som visade sig inne-
hålla en liten överraskning.
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Heco 

D
et brukar vara svårt att skaka 
av sig första intrycket av något, 
och inför Heco BellaDonna står 
knappast någon oberörd.

Själva skriver den tyska högtalarspecialis-
ten att man ville ge sin ultimata 2-vägare ”a 
strong visual statement” och det kan man 
sannerligen skiva under på.

Storleken var också given, för man ville 
skapa en högtalare i kompakt format (!) 
som ändå kunde konkurrera med stora 
golvhögtalare. 

Men kompakt är väl inte riktigt rätt ord. 
Snarare överdådig. Ja, många skulle säga 
vräkig, för den här besten får nästan exces-
ser som 2-vägsklassikern Sonus Faber Extre-
ma verka lite lågmäld. 

Storleksmässigt verkar Heco inspirerats 
av Harbeth som aldrig gjort en golvhögta-
lare men däremot gigantiska stativmodeller. 

Men även om BellaDonna skiljer sig rätt 
mycket utseendemässigt från Hecos dubbelt 
så dyra topphögtalare, 3-vägaren La Diva 
med fyra basar, så är de tekniska idéerna 
egentligen de samma: att låta ett element ha 
så stort arbetsområde som möjligt. Som en 
bredbandshögtalare, men med en diskant 
som en utfyllnad högst upp.

Det är också en trend vi sett hos många 
tillverkare just nu, och skälet är förstås 
modern avancerad element- och material-
teknik. 

Sin vana trogen låter Heco en 8-tummare 
göra jobbet eftersom man menar att den 
konarean ger den perfekta kompromissen 
mellan ytterligheterna djup bas och till-
räckligt bra högfrekvens. Den här gången 
har man velat göra nåt extra så förutom en 
mycket lätt spoltråd i kopparklädd alumi-
nium, har elementet ny magnet- och gene-
ratorstruktur för att ge mer symmetrisk och 
magnetiskt balanserad rörelse. 

Konen är en ny variant av 
firmans beprövade så kallade 
kraftpapper, gjord av bearbetad 
långfibrigt papper men nu också 
blandat med ulltrådar. Visst, det 
låter kanske inte så hi-tech jäm-
fört med all den metall-, kol-
fiber- och nano-teknik många 
andra tillverkare skryter med, 
men Heco insisterar på att styvt 
och rätt behandlat papper fort-
farande ger minsta egenklang. För 
att matcha baskonen 
använder man en 
mjuk silkesdome på 
30 millimeter, vilket 
är större än tidigare 
Heco-diskanter. Den 
smygs in vid 2,6 kHz, alltså samma 
som hos Elac och en bit över där vår 
hörsel ofta är känsligast. 

För att minimera all egen-
klang och då inte minst i basen, 
är förstås lådan nåt i hästväg 

med väggtjocklek på 25 millimeter och sta-
dig intern stagning. Och bas ja. Den här 
2-vägaren gick djupare än någon annan sta-
tivmodell vi provat och kunde utan problem 
leverera 27–28 Hz i rummet. Alltså helt i 
linje med en stor golvare.

Och en stor golvare är just vad Bella-
Donna låter som. En jättestor golvare!  

Stor, generös och frustande spelglad 
med tryck i basen så att man ram-
lar baklänges. Ja, visste man det 
inte så var det lätt att tro att den 
fick hjälp av en liten subwoofer, 
för kraften i botten kom helt 
oväntad.

Men än mer slående är hur 
sammanhållet och balanserat hög-
talaren lät. Här fanns också en 
lagom portion klangvärme som 
gjorde dem härligt lättlyssnade 

och allsidiga, men utan 
att bli inställsamma eller 
avrundade. Nej, detaljupp-
lösningen var det inget fel 
på, även om det inte hade 
samma exakta hyperpreci-

sion som hos Elac.
Det är å andra sidan inte därför 

man väljer BellaDonna, utan snarare 
för den generösa storskaligheten, 
bastyngden och den våldsamma 
attackförmågan. Så även om 
upplösning och detaljer finns 

Musikaliskt helhetsgrepp

Stativen följer med
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där, så är Bela Donna mer av en musikaliskt 
spänstig och pådrivande högtalare snarare 
än ett analysredskap och precisionsinstru-
ment. Men har du väl bänkat dig framför 
dem lär du bli sittande. I timtal. 

Elac 

N
är Elac för ett par år sedan 
kom med första model-
len av sin toppserie 
Concentro var det inte 

bara en tekniskt sofistikerad 4-väg-
smodell med koncentriskt huvud-
element och fyra sidobasar, men 
också en visuellt lika spektakulär, 
elliptiskt välvd högtalare. De två 
efterföljande, betydligt billigare 
golvarna var mer nedtonade och 
kantiga, men rundningen av fron-
ten gick igen liksom de sidomon-
terade basarna och den asymmetriska 
lådan.

När nu toppserien utvidgas med en 
stativmodell har man hållit igen 
formgivningen betydligt och sna-
rare tagit upp linjerna från den 
lite billigare serien Vela, som ligger 
under referensserien.

Concentro S503 har därför en 
mer traditionellt diskret låda, men 
med vinklad baffel och hårt bak-
åtvinklade sidor för att bryta upp 

stående vågor inuti lådan. Den här typen 
av icke-symmetrisk låda ökar priset rejält, 
eftersom den är mycket mer tidsödande att 
bygga än en konventionell rätvinklig låda. 
Men det har givit resultat, för tillsammans 
med omsorgsfull stagning har lådan blivit så 
gott som helt stum. 

Vid ett snabbt ögonkast kan man tro att 
det handlar om en traditionell 2-vägare 

med en extra bred hornladdning i dis-
kanten. Men serien heter Concen-
tro av en anledning, och det övre 
elementet är en 2-vägslösning, med 
en lite mindre variant av firmans 
karaktäristiska bandelement, kon-
centriskt placerat i mitten av ett 
5-tums mellanregister. Sistnämnda 
har kon i samma aluminium/pap-
per-sandwich som seriens större 
modeller, men utan de dyrare 
modellernas speciella kristallmöns-

ter. 
Basen som går in under 400 Hz har 

dock den numera 
karaktäristiska, 
k r i s t a l lmöns t -
rade konen som 
ger ökad styvhet 

och förhindrar 
konuppbrytning. Konmateria-

let är också här i en sandwich av 
aluminiumklätt papper, en teknik 

som Elac förfinat i åtskilliga år. 
För precis som Heco vill man 

ha  pappre t s 
neutrala dämp-
ningsegenska-
per, men här 
alltså förstärkt 
med aluminiu-
mets styvhet. 

I  l i k h e t 
med seriens 
större model-
ler kommer 
det med tre 
utbytbara, olika 
skålformade metallringar eller waveguides, 
så att du på akustisk väg ska kunna anpassa 
spridningen till rummet. De är färgmarke-
rade och den grönmarkerade ger den mest 
neutrala spridningen, den blå ett mer foku-
serat och direkt ljud och den röda den bre-
daste spridningen. I ett av våra mindre rum 
passade den blå bäst, men annars var det 
den gröna vi använde mest.

Första intrycket av Elac var att ljudet 
var minst lika välbalanserat och varmt som 
Heco, men också mer koncentrerat och 
på något sätt tätare i klangen. Elac spe-
lade inte ut musiken lika spektakulärt och 
oblygt framåt som Heco, utan hade istället 
en mer behärskad och lugn auktoritet. Här 
fanns inte heller samma widescreen-känsla 
i stereobredden, men gav i gengäld ett spek-
takulärt djupperspektiv och en mycket fin 
detaljprecision. 

Välbyggda

Fylligt analysredskap



50  NR 7-8  2022

Elac Concentro S503 vs. Heco BellaDonna$5%,,�

Kringutrustning
Analogkälla Clearaudio Ovation/Gamma S 
Digitalkälla Musical Fidelity M6x DAC 
Förstärkare Gryphon Diablo 300, Denon PMA-
900HNE 
Försteg Hegel P30  
Slutsteg Burmester 956 Mk2 
Kablage Jorma Statement, Nordost Heimdall 2, 
Van den Hul  

Heco BellaDonna 
Pris 55.000 kr/par inkl. stativ 
Princip 2-vägs basreflex   
Diskant 30 mm silkesdome  
Bas/mellanregister 8 tum/20 cm papper/ull   
Delningsfrekvens 2,6 kHz  
Nominell impedans 4–8 ohm 
Angiven känslighet 91 dB 
Kontakter 2 uppsättningar + diskanttrim 
Mått (BxHxD) 28x45x46 cm  
Vikt 18 kg/styck 
Info macaudio.com, heco-audio.de

Elac Concentro S503  
Pris 70.000 kr/par (78.000 i valnöt) 
Princip 3-vägs basreflex   
Diskant JET 5c (Heil/band) 
Mellanregister 5,25 tum/13 cm AS-XR AL 
(aluminium/papper) 
Bas 7 tum/18 cm AS-XR (aluminium/papper) 
Delningsfrekvenser 400 Hz/2,6 kHz  
Nominell impedans 4 ohm 
Angiven känslighet 87 dB 
Kontakter 2 uppsättningar  
Mått (BxHxD) 23x40x37 cm  
Vikt 13,4 kg/styck 
Info septon.se, heco-audio.de

Elac hade en förmåga att mejsla fram 
inspelningars mest finstilta detaljer och få 
dig mer än med Heco att lyssna inåt, in i 
ljudbilden. Två olika förhållningsätt alltså 
och där Elac ibland kunde kännas som ett 
skoningslöst avslöjande analysredskap jäm-
fört med Hecos mer yviga, men också mer 
förlåtande spelstil. 

Heco spelade ut med stora breda pen-
seldrag medan Elac var mer fokuserad och 
finstilt utmejslande. Men trots olikheterna 
var det snarare likheterna som överras-
kade, för trots sin ibland nästan kirurgiska 
analysförmåga hade Elac en nästan lika 
varm och fyllig grundklang som Heco. Ja, 
det lät verkligen som att man inte bara 
mätt sig fram till en tekniskt perfekt hög-
talare utan också lyssnat ordentligt. Ja, vi 
har sällan hört ett så här avancerat ana-
lysredskap samtidigt kunna vara så lätt-
lyssnat. 

Slutsats
– tvillingsjälar
Vi hade inte väntat oss att två så tekniskt 
olika högtalare, ena nästan en bredbandmo-
dell och den andra en 3-vägare, ändå kunde 
ha så mycket gemensamt.

Båda uppvisade samma varma, fylliga och 
inbjudande klang, men också ett impone-
rade välbalanserat och sammanhållet ljud. 
Här visade också Elac att man verkligen 
behärskar konsten att få ett 2-vägselement 
att låta helt homogent och närmast fungera 

som ett idealiskt och punktspridande bred-
bandselement.

Ljudmässigt är Heco BellaDonna den 
större av de två och har en färgstark och 
utåtriktad spelstil som är svår att inte dras 
med av. Rent subjektivt verkade Heco inte 
ha några nivåmässiga begräsningar samti-
digt som högtalaren inte heller var särskilt 
kinkig på kringutrustning. 

Kinkig på kringutrustning var däremot 
Elac. Renheten, den krispiga detaljskärpan 
och skyhöga transparensen gör modellen till 
ett lika exakt som elegant analysredskap. 
Vilken vi väljer? 

Tja, om nu inte Hecos medföljande stativ 
fäller avgörandet, beror det helt på humöret, 
och båda kan sannerligen konsten att levere-

ra. Men ibland vill man bli drabbad av pul-
sen i musiken som med Heco, andra gånger 
vill man uppleva att högtalarna försvinner 
och att man sitter i själva inspelningslokalen, 
och då har Elac övertaget. Men lika fullt är 
de klangliga tvillingsjälar.  H&M

Heco kan kopplas 

för att höja dis-

kantnivån 2 dB.

Påskosta-

de, dubbla 

kontaktpar 

även hos 

Heco.

Efter det fina lyssningsintrycket över-

raskade Elacs frekvensgång och tydliga 

höjning över 10 kHz. Mest linjär runt 30 

grader (gult) så högtalarna bör inte vink-

las in mot lyssnaren. 

Snäll, hög impedans (grön), aldrig under 

5 ohm. Fasen (röd) är hygglig utan alltför 

kraftiga kast i basen. Känsligheten är 

dock låg, så Elac är ändå effektkrävande.

Heco ger imponerande tät och linjär frek-

vensgång i 0 (grön) och 30 grader (gul), 

men också vid 60 grader (röd) upp till 6 

kHz, där nivån börjar rulla av snyggt. 

Impedansen (grön) är överlag harmlöst 

hög. I avstämningen runt 47 Hz syns en 

tydlig resonans, eventuellt från porten. 

Fasen (röd) hade gärna fått varit jämnare. 


