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OCENA 90%
KATEGORIA SPRZĘTU D  

DYSTRYBUTOR: Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA (ZA PARĘ): 1600 zł
Dostępne wykończenia: czarne, orzechowe

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: 2-drożny bas-refleks 
wentylowany do przodu
Głośniki: 165-mm stożkowy z włókna 
aramidowego, 25-mm kopułka tekstylna
Zalecana moc wzmacniacza: maks. 120 W
Częstotliwość podziału: 2,2 kHz
Pasmo przenoszenia: 44 Hz-35 kHz
Efektywność: 87 dB/2,83 V/1 m
Impedancja*: 6 Ω, min. 4,8 Ω (200 Hz)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 
375 x 195 x 268 mm
Masa*: 7,0 kg
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Najlepiej zrównoważone spośród całej stawki testowej. 
NEUTRALNOŚĆ

Jest nieźle. Naprawdę! 
PRECYZJA

Przyjemne w odbiorze, choć brak czytelnego pierwiastka 
emocjonalnego. 

MUZYKALNOŚĆ

Poprawna i bez efektownych sztuczek.
STEREOFONIA

Przede wszystkim makroskala.
DYNAMIKA

Zwarty, lecz odrobinę monochromatyczny. 
BAS

* - wartości zmierzone

Niemiecka marka nie słynie z budżetowych głośników, 
ale okazuje się, że i w tym segmencie ma sporo do 
powiedzenia. Potwierdza to reprezentant serii Debut 2.0.

Linia Debut 2.0 jest owocem prac zespołu 
cenionego w branży konstruktora, Andrew 

Jonesa, który z marką ELAC jest związany od 
początku 2015 r., piastując funkcję „VP of 
Engineering” w ELAC America. Wcześniej, przez 
ponad 17 lat, Jones pracował dla Pioneer Cor-
poration, a swą karierę w branży hi-fi  zaczynał 
od KEF-a (1983-1994). W połowie lat 90. miał 
jeszcze nie taki krótki, bo 3-letni epizod zawo-
dowy w Infi nity Systems. 
Oryginalna, pierwsza seria Debutów była uda-
ną próbą powrotu marki do segmentu budżeto-
wego. Monitory Debut 2.0 zostały gruntownie 
przeprojektowane i mają być ponoć jeszcze 
lepsze. Sprawdźmy. 

BUDOWA
ELAC Debut B6.2 to jedne z największych 
i najcięższych kolumn w grupie testowej. Spora 
kubatura obudów jest po części konsekwencją 
zastosowania 165-mm głośnika nisko-śred-
niotonowego. W porównaniu do poprzedni-
ków, udoskonalono praktycznie wszystko. 
Przeprojektowano przeznaczone do tej serii 
przetworniki oraz poprawiono obudowy. 

Pomiar impedancji wskazuje jednak na dość 
silny, słabo stłumiony rezonans przy dość ni-
skiej częstotliwości 178 Hz – prawdopodobnie 
związany z deformacją największych bocznych 
ścianek. 
Tym, co zwraca uwagę jest głośnik wysoko-
tonowy z niezdejmowalną siateczką ochron-
ną, reprodukujący zakres powyżej 2,2 kHz. 
Szerokopasmowy falowód kontroluje kierunko-
wość (dyspersję) i ogranicza zjawisko dyfrakcji, 
charakterystyczne dla tradycyjnych obudów 
skrzynkowych. Przetwornik wykorzystuje 
jedwabną kopułkę o średnicy 25 mm i według 
producenta odznacza się pasmem przenosze-
nia sięgającym 35 kHz. 
W nowym wooferze zmieniono kształt 
membran (stożków z włókna aramidowego), 
zapewniając tym samym jeszcze większą 
sztywność i tłumienie wewnętrzne, a tym 
samym znacznie przewyższając możliwości 
membran polipropylenowych i papierowych. 
Zwiększona wytrzymałość oznacza tutaj także 
większą elastyczność w projekcie całego ze-
społu, w celu uzyskania gładszej i rozszerzonej 
odpowiedzi dla małych częstotliwości. 

Obudowy zrobiono z płyt MDF o grubości 
podobnej, jak u rywali i estetycznie wykończono 
kompozytem winylowym dostępnym w dwóch 
wariantach kolorystycznych: czarnym i orze-
chowym. Wewnątrz znajduje się pojedyncza 
poprzeczka wzmacniająca.
Przeniesienie portu BR na przednią ściankę 
obudowy oznacza potencjalnie łatwiejsze usta-
wienie w pomieszczeniu, np. blisko ścian lub na 
półkach z książkami, bez nadmiernie negatyw-
nego wpływu na jakość dźwięku. Oczywiście nie 
wolno zapominać, że bez względu na lokalizację 
portu, sposób i precyzja ustawienia kolumn 
w dużej mierze determinuje możliwą do uzyska-
nia jakość dźwięku. 
Kolumny wyposażono w pojedynczy komplet 
złoconych, wąsko rozstawionych i nieizolowa-
nych zacisków głośnikowych. Warto zachować 
ostrożność przy korzystaniu z widełek – ryzyko 
zwarcia kabli jest dość duże. 

ELAC Debut 2.0 B6.2
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BRZMIENIE
Dźwięk płynący z Elaków należy określić jako 
rzetelny i duży. Powstaje wrażenie, że kolumny 
grają bez wysiłku i mogą swobodnie konkuro-
wać z dużo większymi konstrukcjami. Są przy 
tym bardzo dynamiczne, operują świetnym 
wykopem. Istotną rolę odgrywa tutaj rozmach 
i makroskala dynamiki. Ta ostatnia jest wprost 
zaskakująca. Duże skoki głośności „przecho-
dzą” bez problemu. Nie oznacza to jednak, 
że są to głośniki wyłącznie do „łojenia”. Elaki 
oferują znacznie więcej. Są bardzo przyjemne 
w odbiorze. Mają dobrze wyrównany przebieg 
charakterystyki częstotliwościowej, bliski neu-
tralności. Żaden z zakresów nie jest specjalnie 
faworyzowany. Niskie składowe niosą duży ła-
dunek energetyczny. Bas jest zwarty i dobrze 
kontrolowany. Jedynie pewien niedosyt może 
budzić skromne różnicowanie barw w tym 
zakresie, ale i tak jest nieźle. 
Zakres tonów średnich jest komunikatywny. 
Barwę wokali oceniłem jako naturalną i wy-
raźnie różnicującą możliwości wykonawców. 
Bardzo dobrze oddawane są szczegóły w tej 
części pasma. Pod względem temperatury 
barwowej, średnica nie wykazuje tendencji 
do ocieplania czy schładzania przekazu. 

Debiuty są obciążeniem 
6-omowym, tak, jak deklaruje 
producent. Minimum modułu 
impedancji wynosi 4,8 Ω  (przy 
200 Hz). Maksymalny kąt fazy 
elektrycznej osiąga wartość 
-58°, co jednak nie koreluje 
z małą wartością modułu 
impedancji. 
Zaburzenie na obu wykresach 
(impedancji – kolor czarny i fazy 
– kolor czerwony) przy 178 Hz 
wskazuje na występowanie 
rezonansu obudowy. Bas-
refleks dostrojono do 49 Hz. 
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Powiedziałbym, że jest w sam raz. Na słowa 
pochwały zasługują zgrabne przejścia między 
zakresami. Nic się nie odkleja, wszystko jest ze 
sobą świetnie zharmonizowane. 
Wysokie tony budują wyważone zwieńczenie 
całości. Mają dość żywą barwę, ale nie są ofen-
sywne. Dopiero gdy tego wymaga nagranie, 
uwalniają swój potencjał, jednak nigdy nie 
kłują w uszy. Ciekawy i wielce pożądany efekt. 
Ale Elaki to nie tylko barwa i dynamika – to 
także dopracowana przestrzeń. Nie znajdziemy 
tutaj tanich sztuczek z „nadprzestrzenią” czy 
jej zagęszczaniem. Scena jest rysowana po-
prawnie, ale ze swobodą. Nie uwodzi słuchacza 
iluzjami, jak mogą to uczynić np. Monitory 100, 
lecz koncentruje się na „faktach”. Całościowo 
brzmienie Elaców zasługuje na rekomendację, 
przy czym dość istotnym czynnikiem będzie 
tutaj odpowiednia wydajność prądowa współ-
pracującej amplifikacji. Bez niej, efekt finalny 
może być nieadekwatny do możliwości tych 
całościowo dopracowanych monitorów. 

NASZYM ZDANIEM
ELAC Debut B6.2 są bardzo fajnie grającymi ko-
lumnami. Ich brzmienie jest warte o wiele wię-
cej niż mogłaby wskazywać cena. Trzeba tylko 
zapewnić im odpowiedniej klasy wzmacniacz 
– raczej nie amplituner. To najprawdopodobniej 
najlepszy wybór na początek przygody z audio. 
Nasza rekomendacja! 

Wąsko rozstawione zaciski głośnikowe będą 
problematyczne w przypadku końcówek 
widełkowych. 

Zwrotnica reprezentuje dobry standard 
jakościowy. Obie cewki są powietrzne. Dzieli 
pasmo niżej niż zwykle, przy 2200 Hz. 
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