
Debut 2.0™ Series by Andrew Jones.
Wszystko, co robimy, jest inne
Niewiele kolumn głośnikowych zdobyło tak duże uzna-
nie, jak oryginalna seria Debut ELAC-a. Modele te wy-
znaczyły nowy poziom wartości, z jakością wykonania 
i możliwościami nigdy wcześniej nieosiągalnymi w tak 
przystępnej cenie. Debut „zmienił zasady gry”, a teraz 
- za pomocą serii Debut 2.0 - czyni to ponownie, udo-
wadniając, że ELAC nie może zostawić wystarczająco 
dobrego bez zmian. Przeprojektowane od podstaw, 
nowe kolumny głośnikowe brzmią jeszcze bardziej 
niesamowicie niż te, które wywołały rewolucję w przy-
stępnym cenowo brzmieniu high-end. 

Debut F6.2
Włókno aramidowe
Głośnik wolnostojący

Wyznacznik możliwości Debut 2.0 

Punktem kulminacyjnym serii Debut 2.0 ELAC-a jest 
model F6.2, wolnostojąca kolumna z kwalifikacja-
mi do gry na najwyższym poziomie. Niezależnie od 
tego, czy twoim celem jest zbudowanie potężnego 
systemu stereo czy też dźwięku przestrzennego dla 
muzyki i kina domowego, nie ma lepszego wirtuoza 
w tej klasie cenowej. Ten niesamowity głośnik spra-
wia, że zmienisz swoją definicję wartości w klasie 
high-end audio. 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SERII DEBUT 2.0

Całkowicie nowa konstrukcja
- całkowicie nowy Debut!
Wszystko w serii Debut 2.0 zostało udoskonalone, wliczając cał-
kowicie przeprojektowane przetworniki, które zapewniają wyższą 
precyzję, a także wytrzymałe obudowy, gwarantujące jeszcze 
wyższą rozdzielczość i brak rezonansu.

Nowy głośnik wysokotonowy
z szerokodyspersyjnym falowodem
Nowa jedwabna kopułka głośnika wysokotonowego otoczona 
jest przez szeroki pierścień i obsługuje dźwięk o częstotliwości 
do aż 35 000 Hz, aby zapewnić bardziej realistyczne brzmienie 
wysokich tonów. Falowód udoskonala kontrolę kierunkowości 
i eliminuje zniekształcenia dyfrakcyjne charakterystyczne dla 
tradycyjnych skrzynkowych obudów. 

Nowa membrana niskotonowa
z plecionego włókna aramidowego
Zmodyfikowany kształt membrany aramidowej zapewnia jeszcze 
wyższą sztywność i tłumienie, dużo lepsze niż w przypadku 
polipropylenu lub celulozy. Podwyższona wytrzymałość pozwala 
na większą elastyczność podczas projektowania, pomagając 
uzyskać liniową, rozszerzoną odpowiedź niskich tonów. 

Nowe, większe obudowy
Obudowy z grubego MDF-u, z wy-
rafinowanym winylowym wykoń-
czeniem imitującym czarny jesion, 
są wewnętrznie wzmocnione, aby 
zapewnić większą sztywność i 
wytrzymałość, znacząco redukując 
wibracje obudowy, które mogłyby 
wprowadzać niepożądane podko-
lorowanie dźwięku. Przeniesienie 
portu wentylacyjnego na przednią 
ściankę oznacza, że ustawienie gło-
śnika przy ścianie lub na półce nie 
będzie miało negatywnego wpływu 
na możliwości brzmieniowe. Dzieje 
się tak, ponieważ jedynymi czę-
ściami głośnika, które powinny się 
poruszać, są same przetworniki. 

Debut 2.0 Series

Rodzaj głośnika 3-drożne, bass reflex

Pasmo przenoszenia 39 do 35 000 Hz

Impedancja nominalna 6 Ω

Czułość 87 dB przy 2,83 v/1 m

Częstotliwość zwrotnicy 90 Hz / 2200 Hz

Maksymalna moc wejściowa 140 W

Wysokotonowy 25 mm kopułka polimerowa

Niskotonowy
3 x 165 mm pleciona membrana z włókna 
aramidowego z ponadwymiarowym ma-
gnesem i wentylowanym nabiegunnikiem

Obudowa MDF zgodny z normą CARB2

Wykończenie obudowy winylowa okleina czarny jesion

Port 3 x podwójnie rozszerzony

Zaciski metalowe, pięć sposobów montażu

Szerokość / Wysokość / Głębokość 195 / 1097 / 268 mm

Waga 19,9 kg

C6.2 Specyfikacja techniczna


