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Hegel H120
Naim XS3

Wzmacniacze 
zintegrowane 12 000 z

Monitory z rodowodem   
Bowers & Wilkins 705 S2 
Elac VELA BS 403 
Graham Audio CHARTWELL LS6 
Harbeth P3ESR 
Monitor Audio GOLD 100 G5

Podstawkowe zespo y g o nikowe 8000–9000 z

Sieciowe g o niki bezprzewodowe  
900–1300 z

Audio Pro A10 
B&O BeoPlay M3 

Denon HOME 150
Harman Kardon CITATION 100

Jays s-LIVING ONE
Yamaha MusicCast 20

S odki ci ar mocy
Rotel Michi P5/S5

Bang & Olufsen BEOSOUND STAGE 
Denon DHT-S716

Soundbary 7000 z



54 www.audio.com.pl

TEST HI-FITTTTEEESSSSTTTTTTT HHHHHIIIII-----FFFFFFFIIIIII

BRYTYJSKA CZWÓRKA 
z niemieckim sternikiem
W testowaniu zespo ów g o nikowych nie zwalniamy tempa i do kolejnych dwóch 
numerów AUDIO przygotowali my bogaty materia  na temat dziesi ciu konstrukcji 
podstawkowych w zakresie cenowym 8000–9000 z . Podobnie jak poprzednio, 
gdy przedstawiali my dziesi  podstawkowców, a potem dziesi  kolumn 
wolnostoj cych w zakresie 4000–5000 z . Test podzielili my na dwie pi tki – 
ka da zajmuje i tak du o miejsca. Do pierwszej cz ci wybrali my 
wszystkie cztery modele  rm brytyjskich i jedyny w tej 
dziesi tce – niemiecki, który jednak dobrze pasuje 
do tego „towarzystwa”. 
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Podstawkowe 
zespo y g o nikowe 
8000–9000 z , cz.1

rytyjska czwórka z tego 
testu godnie reprezen-
tuje wyspiarsk  sztuk  
i kultur  wysokiej klasy 
„monitora”. W grun-

cie rzeczy, gdy spojrze  na liczby, 
brytyjskie projektowanie zespo ów 
g o nikowych wcale nie skupia si  
na konstrukcjach podstawkowych, 
jest ich w ofertach wi kszo ci  rm 
mniej ni  bardziej popularnych 
(równie  w ród samych klientów) 
kolumn wolnostoj cych, podobnie jak 
w katalogach producentów z ca ego 

wiata. Utrwali o si  jednak skojarze-
nie maj ce swoje korzenie w du ej 
mierze w kilku „monitorach BBC”, które 
zaw adn y s uchem i umys ami wielu 
audio  lów. Podobn  estym  ciesz  si  
chyba tylko niektóre podstawkowce 
Sonus fabera, ale co do realnej jako-

ci... mieszaj  si  tutaj fakty, nadzieje, 

B

Bowers & Wilkins 705 S2 
Elac VELA BS 403 
Graham Audio CHARTWELL LS6 
Harbeth P3ESR 
Monitor Audio GOLD 100 G5
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nie maj ce swoje korzenie w du ej
mierze w kilku „monitorach BBC”, które
zaw adn y s uchem i umys ami wielu 
audio  lów. Podobn  estym  ciesz  si
chyba tylko niektóre podstawkowce
Sonus fabera, ale co do realnej jako-

ci... mieszaj  si  tutaj fakty, nadzieje,

2 Bowers & Wilkins 705 S2
Elac VELA BS 403 
Graham Audio WELLCHARTW  LS6 
Harbeth P3ESR 
Monitor Audio GOLD 100 G5Monitor Audio GOLD 10

sentymenty, powielane opinie. Jednak 
z jakiegokolwiek powodu jest popyt, 
pojawia si  i poda . Na rynku sprawnie 
dzia a silna grupa pod wezwaniem 
kultywowania brytyjskiej tradycji, która 
oczywi cie nie le przy tym zarabia. 
I wietnie, podobno prawdziwy audio  l 
niczego nie kupi nie pos uchawszy 
zawczasu. Je eli wi c tak mu si  
podoba to, co potra   np. LS3/5A,

e gotów jest za nie zap aci  ok. 
10 000 z , to wilk jest syty (i to bardzo) 
i owca ca a (a nawet szcz liwa). 
W tym te cie nie mamy oryginalnych 
LS3/5A, ale nurt ten reprezentuje 
zas u ony Harbeth, konsekwentny 
w udoskonalaniu dawnych projektów, 
wprowadzaj cy co par  lat ich nowe 
wersje, trzymaj ce si  jednak daw-
nych, ogólnych za o e . W ten sposób 
P3ESR to w prostej linii spadkobierca 
LS3/5A, a wszystkie konstrukcje Har-
betha utrzymuj  form  podstawkow  
(chocia  w niektórych przypadkach 
s pot niejsze ni  przeci tne ko-
lumny wolnostoj ce). Graham Audio 
wyp yn  na szersze wody dopiero 
kilka lat temu, ale zdecydowanie na fali 
apetytu w a nie na LS3/5A, których 
reaktywacja otworzy a  rmie drog  
na rynek Hi-Fi. Model LS6 jest ju  
wyra nie inny, chocia  wedle obietnic 
ma by ... bardzo podobny – „tylko” 
wi kszy, z ni szym basem, wy sz  
efektywno ci  i moc .

W zupe nie innym kierunku zmierza-
j  Bowers & Wilkins i Monitor Audio. 
Maj c swoj  pi kn  histori  i wcale 
si  od niej nie odcinaj c, rozwijaj c 
dawne „patenty”, patrz  w przysz o  
i proponuj  konstrukcje b yszcz ce 
nowoczesnymi, oryginalnymi, czasami 
awangardowymi rozwi zaniami 
i komponentami, przyci gaj c uwag  
równie  takiego klienta, który mo e 
nic nie wiedzie  o historii brytyjskich 
monitorów, ani nawet o mocnej 
pozycji brytyjskich  rm na rynku Hi-Fi 
– po prostu 705 i Gold 100 wpadn  im 
w oko, a potem adnie zagraj ...

Do tego samego efektu zmierza 
Elac –  rma z wielkim dorobkiem, ale 
wci  nowymi pomys ami, starannymi 
technicznie i efektownymi wizualnie. 
Vela 403 BS to powa na mody  kacja 
wcze niejszego modelu 403 BS, za-
równo w sferze akustycznej, jak i este-
tycznej – pod tym wzgl dem to chyba 
najciekawsza pozycja tego testu.    
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lac to producent bardzo 
innowacyjny, maj cy 
du e zaplecze badawcze 
i produkcyjne. Na swoim 
koncie ma du o oryginal-

nych rozwi za  i mimo d ugiej tradycji, 
nie buduje pozycji na wspomnieniach, 
lecz na nowych pomys ach. Niektóre 
z nich wygl daj  fantastycznie, ale nie 
s to „odloty” amatorów, lecz rzetelnie 
przebadane koncepcje, w których 
uda o si  po czy  solidn , zaawan-
sowan  technik  z efektownym i ele-
ganckim wygl dem. Elac od dawna 
móg  si  pochwali  takimi mo liwo-

ciami, zapewnia  je mocny zespó  
rodzimych (niemieckich) in ynierów, 
oferta by a regularnie „od wie ana”, 
pojawia y si  kolejne ciekawe, a nawet 

W tym te cie mi dzy 
czterema konstrukcjami 
brytyjskimi pojawia 
si  jedna niemiecka. 
„Pojawia si ” to jednak 
eufemizm – zosta a ona 
do czona do brytyjskiej 
czwórki nasz  arbitraln  
decyzj , wybrana spo ród 
pozosta ych sze ciu 
jako... najlepiej pasuj ca 
do tego towarzystwa? 
Do pewnego stopnia tak. 
Zw aszcza do Bowersów 
i Monitor Audio, zarówno 
pod wzgl dem pozycji 
na rynku, jak i techniki. 
Ka da z nich ma w asne 
patenty, ale wszystkie 
b yszcz  nowoczesno ci , 
w przeno ni i dos ownie. 

E

ELAC VELA BS 403 

imponuj ce konstrukcje. Mimo to, 
kilka lat temu jednym z g ównych 
konstruktorów zosta  Andrew Jones 
– znana posta  w bran y, wcze niej 
projektant KEF-a i TAD-a. By a to de-
cyzja motywowana wieloma w tkami, 
Elac chce wi cej znaczy  na rynkach 
zagranicznych, równie  za Oceanem, 
próbuje zatem nowych recept, nowych 
kontaktów, nowych zwi zków bizneso-
wych. Andrew Jones ma swój zespó  
i pracowni  w USA, stamt d pochodzi 
wi kszo  nowych konstrukcji, ale... 
nie wszystkie. Przy tym „ameryka ska” 
cz  oferty wcale nie jest zestrojona 
i wystylizowana w jaki  szczególny 
sposób pod tamtejszy gust – próbuje 
by  raczej uniwersalna, a nawet 
bardziej europejska... tak jakby wcze-

niej niemieckim konstruktorom nie 
udawa o si  tego osi gn . Od strony 
czysto technicznej (chocia  dobrze 
widocznej) projekty Andrew Jonesa 
mo na pozna  przede wszystkim 
po zastosowaniu koncentrycznego 
modu u rednio-wysokotonowego, po-
dobnego do Uni-Q (z wyj tkiem modeli 
najta szej serii Debut, w której bud et 
by  „za krótki”). Z kolei w projektach 
zespo u „niemieckiego” zobaczymy 
elementy wprowadzone ju  wcze niej 
– membrany „Crystal” i wysokotonowy 
„JET”. 

Projekty Andrew Jonesa ilo ciowo 
ju  zdominowa y katalog Elaca, ale 
ostatnio pokaza a si  te  seria, której 
technika jest ewidentnie typowa dla 
„niemieckiego” Elaca.
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Seria Vela nie jest ju  supernowo ci , 
wi c je li zosta a wprowadzona pod ko-
niec 2018 roku, jest rówie niczk  serii 
700 S2 Bowersa, tylko niewiele starsz  
od Gold G5 Monitor Audio. A skoro pod-
stawkowe modele wszystkich trzech 
producentów spotykaj  si  w tym 
w skim zakresie cenowym, to i pozo-
sta e konstrukcje – wolnostoj ce – te  
ze sob  ostro konkuruj  o tego samego 
klienta. Chodzi nie tylko o okre lony 
„portfel”, ale i potrzeby. 

To nie s propozycje 
dla tradycjonalistów 
i minimalistów, lecz 
awangardowe, luk-

susowe produkty dla 
klientów kupuj cych 
zarówno uszami, jak 

i oczami. 
A w tej trójce prym wiedzie w a nie 

Vela BS403. 705 S2 i Gold 100 G5 wygl -
daj  wietnie, ale dla Veli BS403 s tyl-
ko t em, przynajmniej je li chodzi o for-
m  i wykonanie obudowy. Elac osi gn  
najwi cej, Vela B403 jest niewielka, 
lecz wygl da sza owo, to ju  czystej 
wody high-end, tylko jeszcze kosztuj cy 
wzgl dnie niewiele... Do tego wy mieni-
ta technika g o nikowa, chocia  znana 
ju  z wcze niejszych Elaków, wci  
unikalna i zaawansowana. 

Seria Vela nie jest tak liczna jak seria 
700 Bowersa, ale podobna do serii Gold 
Monitor Audio, przynajmniej w zakresie 

podstawowych modeli – dwóch wol-
nostoj cych (FS407 i FS409) i jednego 
podstawkowego (BS403); do tego do o-
ono jeszcze centralny (CC401). 
Kto osobi cie czy te  jaki zespó  

ludzi jest odpowiedzialny za seri  Vela, 
producent nie ujawnia, lecz technika 
jest ewidentnie typowa dla Elaków z ery 
„przed Jonesem”. Co wi cej, nietrudno 
skojarzy , cho by po samych symbo-
lach poszczególnych modeli (abstrahu-
j c od nowej nazwy Vela), e mieli my 
je w ofercie znacznie wcze niej... 
przecie   dok adnie takie same mia y 
modele serii 400. 

Seria Vela jest tylko i a  
powa nym „liftingiem” 

serii 400. 
Wcze niejsze uk ady g o nikowe za-

pakowano do nowych obudów, zmienio-
no wszystkie detale i „dekoracje”, w tym 
nawet kosze i pier cienie samych prze-
tworników; producent deklaruje, e po-
prawione zosta y równie  w a ciwo ci 
akustyczne poprzez „optymalizacj ” 
parametrów przetworników, wypro  lo-
wanie przed przetwornikiem wysokoto-
nowym i wreszcie pochylenie obudów. 
To wietna okazja, aby wyja ni  pewn  
kwesti  ogólniejsz . Je eli uk ad jest 
prawid owo zestrojony dla obudowy 
„wyprostowanej”, to pochylanie go nie 
tylko niczego nie poprawi, ale wr cz po-
gorszy – o  najlepszej charakterystyki, 
któr  konstruktor planuje „wycelowa ” 
w s uchacza, pow druje do góry i przej-
dzie ponad g ow . Analogicznie – je eli 
uk ad jest zestrojony z uwzgl dnieniem 
pochylenia, to nie nale y go „pionizo-
wa ” (o  pobiegnie zbyt nisko) ani te  
bardziej pochyla . To podstawowe 
zasady, które szanuj  wszyscy profesjo-

nalni konstruktorzy, zarówno ci, którzy 
lubi  swoje kolumny pochyla , jak i ci, 
którzy tego nie robi . Do niedawna nie 
by  to zabieg widywany u Elaca, nie 
pojawi  si  te  po przybyciu Andrew 
Jonesa, ale dopiero teraz, w serii 
Vela. Najprzyjemniej by oby s dzi , 
e projektanci us yszeli dobre ku temu 

powody, ale mi wystarczy przekonanie, 
te  wynikaj ce z zaufania do  rmy, 
e strojenie serii Velia wzgl dem serii 

400 zmody  kowano w zwi zku z do-
daniem pochylenia, a jego przyczyn  
s nowe walory estetyczne. Nie tylko 
owo pochylenie stanowi o wizualnej 
przewadze konstrukcji Vela nad daw-
nymi 400-kami, ca o  jest bardziej 
dynamiczna, a jednocze nie subtelna, 
producent u ywa okre lenia „progre-
sywna”. Chyba najwi kszym wzorni-
czym nieporozumieniem serii 400 by  
cokó  – mia  by  efektown  ozdob , 
a by ... ci kim bajerem. By  potrzebny 
w ramach konstrukcji z bas-re  eksem 
wyprowadzonym przez doln  ciank , 
ale zrobienie ze  dekoracji zdecydo-
wanie si  nie uda o. Teraz producent 
nie zrezygnowa  z podobnego uk adu 
akustycznego, ale drugie podej cie da o 
ju  wy mienity efekt, spójny z ca ym 
nowym projektem. 

Masywna, egzotycznie wypro  lo-
wana stopa daje obudowie znakomite 
podparcie, jednocze nie tworzy uj cie 
dla ci nienia z bas-re  eksu; pozornie 
do ty u i na boki, ale w praktyce fala ni-
skich cz stotliwo ci rozejdzie si  swo-
bodnie na wszystkie strony. Element 
ten jest obecny we wszystkich kon-
strukcjach – zarówno wolnostoj cych, 
jak i w podstawkowym BS403, nie ma 
go tylko w centralnym, gdzie bas-re  eks 
wyprowadzono typowymi, okr g ymi 
tunelami na tylnej ciance.

Awangardowa „stopa”, wykonana 
z aluminium, tworzy te  wylot tunelu 
bas-re  eks. Takie rozwi zanie rzadko 
spotykamy w konstrukcjach podstawko-
wych, jest ono oczywi cie obecne równie  
w wolnostoj cych Velach.  

Obudowa Veli BS403 
to szczyt elegancji za-
równo na etapie projektu, 
jak i wykonania. Ka dy 
szczegó  dobrze s u y te  
za o eniom akustycznym. 
Na wyposa eniu nie ma 
maskownic, ale w praktyce 
zastosowane g o niki nie 
potrzebuj  takiej ochrony, 
a je eli ju  kto  si  upiera... 
mo e je dokupi .   
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LABORATORIUM ELAC VELA BS 403
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Podobnie jak w Goldach 100 G5, 
obydwa przetworniki konkuruj  
o nasz  uwag , równie  i tutaj wynik 
b dzie remisem ze wskazaniem... 
na nisko- redniotonowy, poniewa  jego 
„wielop aszczyznowa” powierzchnia 
membrany jest zupe nie unikalna, 
od niej te  zosta a ona nazwana przez 
producenta „Crystal membrane”. 
I znowu, tak jak w Monitor Audio, 
jest to membrana wielowarstwowa, 
z aluminiow  warstw  zewn trzn  
(widoczny „kryszta ”), ale spodnia 
warstwa celulozowa nie jest po czona 
z „kryszta em” na ca ej powierzchni, 
lecz tylko w stre  e zewn trznej (blisko 
zawieszenia), bowiem ta uformowana 
jest w sto ek, w klasyczny sposób 
po czony z cewk  (patrz c na mem-
bran  od ty u, nie mamy poj cia, jaki 
ma pro  l z przodu...). 

G o nik  ma rednic  
15 cm (z membran  

10-cm), jest wi c mniej-
szy ni  w 705-kach 
i Goldach 100, lecz 

górne zawieszenie jest 
wyj tkowo „wydatne”, 

co wskazuje na przygo-
towanie do pracy z du-

ymi amplitudami. 
Mo liwe wi c, e nisko- rednioto-

nowy BS403 potra   „przepompowa ” 
w jednym cyklu tak  sam  obj to  
powietrza, jak wi ksze przetworniki 
konkurentów, co bezpo rednio prze o-

y si  na równie dobre przetwarzanie 
niskich cz stotliwo ci – nie nale y 
wi c zra a  si  jego mniejsz  red-
nic . Wiele wskazuje na to, e 18-cm 
przetwornik z membran  „Crystal” 
nie przetwarza najlepiej rednich 
cz stotliwo ci, bowiem w adnej kon-
strukcji serii nie jest stosowany jako 
nisko- redniotonowy, lecz tylko jako 
niskotonowy w trójdro nym uk adzie 
F409 (gdzie 15-ka pracuje jako red-
niotonowa). Natomiast F407 to uk ad 
dwuipó dro ny z par  15-ek.  

W ci gu ostatnich kilku lat znacznie 
powi kszy o si  grono producentów 
stosuj cych przetwornik wysokotono-
wy typu AMT (Air Motion Transformer) 
– nawet w tym te cie jest ich dwóch, 
nie tylko Elac, tak e Monitor Audio. 

Prawie ka dy z nich nadaje temu 
ogólnemu typowi w asn  nazw , ale 
ró nice w detalach nie stanowi  o za-
sadniczo innym sposobie dzia ania, 
podobnie jak np. w przetwornikach ko-
pu kowych czy wst gowych, wi c owo 
kreatywne nazewnictwo ma znaczenie 
przede wszystkim marketingowe. 
Monitor Audio ochrzci o swój tweeter 
skrótem PMD (rozwini cie w opisie 
Goldów 100), a Elac – JET. Jest jednak 
spora „historyczna” ró nica mi dzy 
dzia aniami Elaca a Monitor Audio (i in-
nych producentów, którzy niedawno 
stosuj  AMT). Wi kszo  z nich docze-
ka a chwili, gdy wygas  patent na AMT, 
a wi c mo na tego typu przetwornik 
produkowa  i sprzedawa  taniej. 

Elac chwali JET-a
ju  od ponad 25 lat, 

doceni  wi c zalety AMT 
znacznie wcze niej, ni  
du a grupa producen-
tów, którzy przy czyli 

si  do tego nurtu 
niedawno. 

Ma ju  du e do wiadczenie w tej 
dziedzinie, JET-a wielokrotnie udo-
skonala , potra   nawet zastosowa  
go w uk adzie koncentrycznym... 

Sam producent okre la JET-a jako 
„pozaginan  wst g ” (folded riboon), 
co wprost odnosi si  do najwa niejszej 
widocznej cechy membrany, z której 
z kolei wynika specy  czny i ju  inny, 
ni  w typowych, „p askich” przetwor-
nikach wst gowych, sposób promie-
niowania. Tak jak wsz dzie, przep yw 
pr du przez cewk  wytrawion  na folii 
membrany, znajduj c  si  w polu 
magnetycznym, powoduje ruch cewki 
i membrany, ale w tym przypadku nie 
jest to ruch prostoliniowy, lecz „od-
kszta caj cy” wyj ciowy pro  l mem-
brany; porusza si  ona jak harmonia, 
„wyciskaj c” spomi dzy fa d powietrze 
z pr dko ci  znacznie wi ksz  ni  
pr dko  ruchu samej membrany – 
w takim stosunku, w jakim ca kowita 
(rozwini ta) powierzchnia membrany 
jest wi ksza od powierzchni czo owej 
membrany pofa dowanej.

Zwi kszenie pr dko ci przy zmniej-
szeniu powierzchni utrzyma podobn  
efektywno  (jak  wykaza aby si  
membrana rozwini ta), st d prze-

tworniki AMT nie charakteryzuj  si  
wy sz  efektywno ci  ni  klasyczne 
przetworniki wst gowe o zwykle wi k-
szej powierzchni, jednak zmniejszenie 
powierzchni (przy utrzymaniu okre-

lonej efektywno ci) jest zalet , gdy  
poprawia charakterystyki kierunkowe 
w zakresie najwy szych cz stotliwo ci.    

Obudowa jest lekko „pochylona” do ty u, Vele 
to pierwsze konstrukcje Elaca o takim pro  lu. 

Terminal przy czeniowy jest typowy 
dla Elaca - zworki s zaizolowane. 
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TEST HI-FI

ODS UCH
Elaki pod czy em zaraz po do  

d ugich porównaniach 705-ek z Goldami 
100, wi c w sumie uczestniczy y w tym 
pojedynku. Mog  na temat ró nic mi dzy 
tymi trzema modelami opowiada  d ugo 
nie dlatego, e s przepastne, ale w bez-
po rednim porównaniu dostatecznie 
wyra ne i jeszcze wie e w pami ci. 
Podczas ka dych ods uchów robi  notat-
ki, a je li znajduj  czas na przygotowanie 
relacji nied ugo potem – dzie , dwa – 
na pocz tku w ogóle do nich nie si gam. 
Tak te  i teraz, na razie pisz  „z g owy”. 

Wyja ni  to dok adnie w opisie Gol-
dów 100, ale tutaj zaznacz : graj  one 
zdecydowanie inaczej ni  705. Próbuj c 
ulokowa  d wi k BS403 na tym tle 
czy te  na tej osi – le y on pomi dzy 
705-kami a Goldami 100. A gdyby jeszcze 
upiera  si  przy ustaleniu, do których im 
bli ej, to raczej do Goldów 100. Co nie 
jest zaskoczeniem, gdy znamy wcze-

niejsze propozycje wszystkich trzech 
 rm. W przypadku Elaca mamy jednak 

sytuacj  nieco bardziej skomplikowan . 
Kilka ostatnich testów dotyczy o kon-
strukcji zaprojektowanych i zestrojonych 
przez Andrew Jonesa; tylko najogólniej 
ich brzmienie wpisywa o si  w styl znany 
z wcze niejszych Elaków, s ycha  te  
by o zmian  w kierunku podkre lenia 

rednich tonów, plastyczno ci, trójwy-
miarowo ci, blisko ci pierwszego planu 
pewnym kosztem neutralno ci i precyzji. 
Tradycyjne Elaki by y zestrojone bardziej 
„poprawnie”, zwykle z przyjemn  dawk  
ciep a i zaokr glenia, ale i wyrównaniem 
ca ego pasma; unika y zarówno ekspo-
nowania skrajów pasma, jak i g bszych 
manipulacji na prze omie rodka i góry. 
Gra y soczy cie i ywo, ale nie nazby-
tefekciarsko ani „klimatycznie”. Takie 
s równie  BS403. W porównaniu z 705-
kami lepiej wyrównane, nasycone, p ynne 
i zintegrowane, za to wzgl dem Goldów 
100 – ywsze, bardziej szczegó owe, 
z wi ksz  doz  „powietrza”. 

Nie jest to d wi k zupe nie jednorodny 
i jednoznaczny; niektóre nagrania wpro-
wadzaj  do rednicy pewn  natarczy-
wo , której BS403 nie b d  specjalnie 
agodzi . Jednak wniosek, e to g o niki 

mniej askawe dla s abszych realizacji, 
by by pochopny. Zale y, na czym mia by 
polega  problem. Prawie ka dy g o nik 
ma gdzie  czu y punkt (lub punkty), zwy-
kle jaki  rezonans, który si  odzywa, gdy 
konkretny d wi k nadepnie mu na ten 
„odcisk”. Czasami jednak, nawet gdy g o-

ELAC VELA BS 403 

CENA  DYSTRYBUTOR 
9000 z   Audio Klan       
www.audioklan.com.pl

WYKONANIE Imponuj co awangardo-
wa forma obudowy. Efektowny i praktyczny cokó  
z wyprowadzeniem bas-re  eksu, ale niewyma-
gaj cy zastosowania podstawek. Perfekcyjne 
i luksusowe wykonanie ka dego detalu. Najlepsze 
przetworniki Elaca z jego „niemieckiej” sekcji 
– membrana Crystal nisko- redniotonowego 
i wysokotonowy JET.            

POMIARY Bardzo adna charakterystyka, 
z lekko eksponowanymi skrajami pasma i równo 
prowadzonym, szerokim zakresem 250 Hz – 
10 kHz. Bardzo dobre rozpraszanie. Umiarkowana 
czu o  83 dB przy impedancji znamionowej 4 .   

BRZMIENIE Dynamika i dyscyplina. 
Zrównowa one, spójne, czyste, detaliczne. Budu-
j  uporz dkowan , czyteln  przestrze . rednica 
bez specjalnego klimatu, neutralna i dok adna, 
wysokie tony wnosz  wi cej wie o ci i oddechu.    

nik jest neutralny, a materia  przyzwoity, 
mo e nas spotka  co  pozornie niemi e-
go... np. ze strony tr bki, w naturze której 
jest agresja, cz sto t umiona w a nie 
przez sposób nagrania (specjalnie lub 
nie) albo przez g o nik. I znowu zale y, 
co kto lubi. 

W tym kierunku bardziej id  Goldy 100, 
jednak troch  trac c na wyrazisto ci. Co 
jest niejednoznacznego w brzmieniu BS 
403? Wysokie tony nie pasuj  do takiego 
charakteru rednicy i... ca e szcz cie, 
bo uzupe niaj  j  wyj tkowo subtelnym 
detalem, wyko czeniem, „powietrzem”. 

Tutaj muzyka oddycha 
i my te  odetchniemy, 
bo z góry pasma nie 

wyjdzie adna szpila. 
Nie zabraknie jednak optymalnego 

blasku, a nawet iskierek dobrej przej-
rzysto ci i zró nicowania – JET Elaca 
gra wyra nie inaczej ni  PMD Monitor 
Audio, gdzie d wi k jest grzeczny, g adki 
i s odki. Z kolei 705 bardziej „posypuj ”, 
s na samej górze troch  ostre i me-
taliczne (ale wci  czyste i dok adne), 

rednica przechodzi w wysokie tony 
p ynniej w BS403, mimo nieco ró nych 
temperamentów obydwu podzakresów. 

Tonalne wyrównanie, bez „cieniowania” 
wy szej rednicy, nie daje przewagi jej 
ni szemu podzakresowi, wi c wokale nie 
s podgrzane, powi kszone, ale bezpo-

rednie, a czasami twarde i dobitne. 

JET to  rmowa wersja przetwornika typu 
AMT, do niedawna bardzo rzadko spotykane-
go, obecnie szeroko stosowanego przez wie-
lu producentów. Elac zaj  si  tym tematem 
ju  25 lat temu. W Velach do JET-a dodano 
wypro  lowany front, koryguj cy charaktery-
styki kierunkowe. 

Membrana „Crystal” okaza a si  wietnym po-
czeniem walorów akustycznych i wizualnych. 

„Kryszta owa” warstwa aluminiowa podparta 
jest sto kiem celulozowym, ca a struktura jest 
wi c bardzo sztywna. Zwraca uwag  szerokie 
zawieszenie, gotowe do du ych amplitud, które 
mog  pomóc temu niewielkiemu (15 cm) g o-

nikowi dorówna  18-tkom konkurentów.  

Przestrze  jest mniejsza ni  z 705-ek, 
chocia  sama szeroko  sceny „pe -
nowymiarowa”, to bez „pog biania”. 
Mo na jednak uzna , e Elaki s bli sze 
prawdy o nagraniu. Na scenie jest do  
g sto, d wi ki przenikaj  si , podczas 
gdy z 705-ek jest wi cej przestrzennego 
luzu, ale te  wi cej napi cia w poszcze-
gólnych d wi kach. Wreszcie bas – de-
likatniejszy, mniej „nabity” ni  z 705-ek,
mniej obszerny ni  z Goldów 100, jednak 
nie gorzej rozci gni ty, czytelny, propor-
cjonalny z ca ym przekazem.
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Du o wida  na zdj ciach, 
ale jeszcze wi cej na ywo, wtedy 

mo na te  dotkn  i poczu  prawdzi-
wy luksus. Obudowa ma nie tylko 
ciekawy kszta t, ale wykonana jest 

wr cz misternie.  
Boczne cianki zbiegaj  si  do ty u, górna wyra nie si  

unosi, wszystkie pionowe kraw dzie s mocno zaokr glo-
ne, co w przypadku kraw dzi przednich b dzie mia o jedno-
znacznie pozytywny wp yw na charakterystyk . Wspomnia-
na stopa jest aluminiowa, a wypro  lowanie ca ego tunelu 
bas-re  eksu, wraz z jego wylotem, usunie problem turbu-
lencji. Wi kszo  powierzchni w testowanym egzemplarzu 
by a (idealnie) polakierowana na czarny lakier fortepianowy, 
s te  dost pne dwie inne wersje – satynowa bia a i okle-
jona fornirem d bowym (na wysoki po ysk). We wszystkich 
wersjach na górn  ciank  po o ono czarny „gumowaty” 
materia , równie  aluminiowa stopa jest zawsze czarna, 
wi c elementy te nie odcinaj  si  kolorystycznie w wersji 
„piano black”, tak jak w pozosta ych, podobnie jak czarne 
przetworniki. Maskownicy nie ma na wyposa eniu, ale 
jest w opcji (mo na dokupi ). Nie zakrywa ca ego frontu, 
to indywidualne ko a dla ka dego z przetworników, czarna 
tkanina rozpi ta na plastikowej ramce, nie wiemy dok adnie 
jak s mocowane, producent nic o tym nie pisze i nie 
uzupe nia y testowanego kompletu. Dodatek ten jest na tyle 
prosty i wydaje si  niedrogi, e troch  si  dziwi , i nie jest 
w standardowym wyposa eniu tak luksusowego produktu; 
gdyby te maskownice by y jakie  niesamowite i kosztow-
ne... Mo e producent wychodzi z za o enia, e przetworniki 
BS403 wygl daj  tak pi knie, e ma o kto b dzie je chcia  
zas ania , tym bardziej, e niemal ka da maskownica 
w mniejszym lub wi kszym stopniu szkodzi brzmieniu. 
W dodatku przetworniki BS403 w zasadzie nie wymagaj  
„ochrony” –  zycznej bariery zapobiegaj cej dotkni ciu 
przez u ytkownika – membrana nisko- redniotonowego 
jest aluminiowa i dostatecznie „odporna”, a membrana 
wysokotonowego znajduje si  za poprzeczkami typowymi 
dla przetworników typu AMT. 

Seria 400 doczeka a si  wi c powa nej modernizacji 
i przeobrazi a w seri  Vela, ale ni sze serie (200 i 300), 
wspó czesne wzgl dem serii 400, ca kowicie znikn y 
z oferty, ust puj c miejsca zupe nie nowym, opracowanym 
przez zespó  Andrew Jonesa, chocia  chyba nie tylko – no-
wiutka seria Carina wydaje si  by  bardziej „niemiecka”, nie 
ma modu u koncentrycznego, ale ma wysokotonowy JET. 
Zauwa y em te  „znikni cie” (z  rmowej strony producenta, 
chocia  z oferty polskiego dystrybutora jeszcze nie) do-
skonale znanej serii Adante, niemaj cej nawet 2 lat, której 
podstawkowy model AS-61 zdoby  nagrod  EISA w sezonie 
2018/2019. To zaskakuj ce, chocia ... o ile AS-61 gra y 
wybitnie, o tyle wi ksze, wolnostoj ce FS-61, w porównaniu 
z mniejszymi rozczarowa y. Teraz dwie najwy ej ulokowane 
serie Elaca bazuj  na najlepszych przetwornikach i koncep-
cjach „klasycznego” Elaca. Ponad seri  Vela jest bowiem 
ju  tylko seria Concentro (zacz a si  od jednej konstrukcji 
 agowej, teraz s ju  w sumie trzy). reklam

a


