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TESTY SPRZĘTU Ko lum ny gło śni ko we Elac FS247 Black Edi tion

Model FS247 jest najlepiej
sprzedającą się kolumną
Elaca. Od niedawna
dostępna jest ich ulepszona
wersja Black Edition

�Tekst: Roch Młodecki � Zdjęcia: Filip Kulpa, Elac

PO PRA WIA NIE 
DO BRE GO
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W
y twór cy sprzę tu au dio z lu bo ścią
wpro wa dza ją zmo dy fi ko wa ne przez
sie bie se rie pro duk tów. Swe go cza -
su bar dzo ak tyw ny był na tym po lu
Ma rantz, ale rów nież wie lu in nych,

jak choć by Ro tel, mieli w swej ofer cie urzą dze nia: Spe -
cial Edi tion, Li mi ted Edi tion al bo Si gna tu re. Spra wa
po le ga na wzię ciu na warsz tat stan dar do we go mo de lu
i pod da niu go mo dy fi ka cjom ma ją cym na ce lu po pra -
wę brzmie nia. Pro du cen ci ko lumn znacz nie rza dziej
ko rzy sta ją z te go za bie gu. Za zwy czaj w przy pad ku
zmian wy co fu ją po przed nie se rie. W przy pad ku Ela ka
sta ło się ina czej – li nia 240 Black Edi tion sprze da wa -
na jest rów no le gle ze stan dar do wy mi mo de la mi,
a pod sta wo wa róż ni ca mię dzy ni mi do ty czy ja ko ści
wy koń cze nia, ko lo ru gło śni ków (czar ne go za miast
srebr ne go), bu do wy zwrot ni cy i oka blo wa nia we -
wnętrz ne go. Ko lum ny w czar nej edy cji są o ok. 25%
droż sze.

BU DO WA
Se ria 240 sy tu uje się mniej wię cej w po ło wie ofer ty
Ela ca. Po win ni się nią za in te re so wać w spo sób szcze -
gól ny au dio fi le, bo wiem jest w niej zna ko mi ty har mo -
nij ko wy gło śnik wy so ko to no wy AMT – znak roz po -
znaw czy bar dziej za awan so wa nych kon struk cji Ela ca.
Prze twor nik ten ce chu je znacz nie więk sza po wierzch -
nia emi syj na w sto sun ku do tra dy cyj nej ko puł ki
i mniej sza kie run ko wość. Ma też cha rak te ry stycz ne
wła ści wo ści brzmie nio we, ale o tym w dal szej czę ści
re cen zji. Cie ka wost ką wer sji Black Edi tion jest za bar -
wie nie mem bran na ko lor czar ny, co da je bar dzo cie -
ka wy efekt wi zu al ny.

Twe eter współ pra cu je z dwo ma gło śni ka mi, któ rych
mem bra ny ma ją cha rak te ry stycz ną kon struk cję.
W tań szej se rii 170 gło śni ki śred nio to no we i ba so we
ma ją kształt wklę słej ko puł ki o ka nap ko wej bu do wie
– od spodniej stro ny mem bra na jest pa pie ro wa, zaś
z wierz chu ma alu mi nio wą ko pu łę. W se rii 240 po pra -
wio no kon struk cję tych gło śni ków. Alu mi nio wa war -
stwa zo sta ła ufor mo wa na tak, by by ło na niej wi dać
wie lo krot ne za ła ma nia przy po mi na ją ce krysz tał. Ma
to na ce lu po pra wę jej sztyw no ści i tłu mie nia przy nie -
istot nym wzro ście ma sy. Od spodniej stro ny war stwa
pa pie ro wa jest gład ka. 
FS247 są ko lum na mi 2,5-droż ny mi, tak więc dol ny gło -
śnik od twa rza sam bas, na to miast gór ny – tak że śred -
ni cę. Z za awan so wa ną kon struk cją mem bran kłó ci się
po nie kąd prze cięt ne chas sis i układ ma gne tycz ny.
Uży to naj prost szych bla sza nych ko szy, nie za dba no
tak że o wen ty la cję ukła du ma gne tycz ne go ani o sku -
tecz ne chło dze nie cew ki po przez otwór pod dol nym
re so rem. Naj wi docz niej pro du cent uznał, że ta kie za -
bie gi nie ma ją uza sad nie nia, a zwięk sza ją kosz ty pro -
duk cji. 
Cie ka wie roz wią za no stro je nie obu do wy. Głów ny tu nel
bas -re flek su zo stał skie ro wa ny do do łu. Dzię ki te mu
moż na by ło za sto so wać bar dzo sze ro ki, moc no wy pro -
fi lo wa ny i cał kiem dłu gi port BR. Tu nel dmu cha w zin -
te gro wa ny z ko lum na mi, drew nia ny co kół o usta lo nym
od stę pie od spodniej ścian ki obu dów. To jed nak nie
je dy ny otwór w jed no ko mo ro wej obu do wie, któ rą wy -
jąt ko wo sil nie wy tłu mio no. Wszyst kie trzy gło śni ki do -
słow nie opie ra ją się o gę sto upcha ną wa tę mi ne ral ną.
Dru gi bas -re fleks zna lazł się w gór nej czę ści tyl nej
ścian ki. Zo stał on za sło nię ty po li ure ta no wym „grzyb -
kiem”, któ ry moż na wy su nąć, je śli ze chce my po więk -
szyć ob ję tość skrzy ni; lub wy cią gnąć zu peł nie, gdy od -
czu je my nie do sta tek ba su. Rzad ko się zda rza, aby
pro du cent ofe ro wał tak sze ro ką moż li wość re gu la cji
ni skich czę sto tli wo ści. 
Du że po le ma new ru po zo sta wio no tak że w za kre sie so -
pra nów. Ko lum ny są do star cza ne z pian ko wy mi krąż -
ka mi do za mo co wa nia wo kół twe ete ra. Mo gą się one
oka zać szcze gól nie po moc ne w po miesz cze niach o ży -
wej aku sty ce, po nie waż zmniej sza ją ilość wy so kich to -
nów po przez ogra ni cze nie dys per sji. Dru gą moż li wo -
ścią re gu la cji wy so kich to nów jest prze sta wie nie zwor -
ki na płyt ce przy zwrot ni cy ko lum ny. Ma my moż li wość
pod bi cia lub ści sze nia gór ne go skra ju czę sto tli wo ści
o 1 dB. Wy ma ga to co praw da wy krę ce nia gniazd, ale
ta kich re gu la cji nie ro bi my na co dzień, lecz tyl ko wte -
dy, gdy chce my do pa so wać brzmie nie ko lumn do aku -
sty ki po miesz cze nia. Tu dzież elek tro ni ki. 
W od nie sie niu do stan dar do we go mo de lu, naj bar dziej
róż nią się zwrot ni ce. Do sa mych gniazd (zło co nych
i ak cep tu ją cych każ dy ro dzaj wty ków, tak że ba na ny
– o ile wy cią gnie my za tycz ki) przy twier dzo no płyt kę
z fil trem twe ete ra. Za sto so wa no wy łącz nie cew ki po -
wietrz ne, bar dzo do brej ja ko ści kon den sa tor po li pro -

To nie żaden fotomontaż. Maskownicę można ukryć
na tylnej ściance. Gniazda takie jak w prawie
wszystkich modelach Elaca 
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py le no wy i me ta li zo wa ne re zy sto ry. Resz ta zwrot ni cy
z sek cją prze zna czo ną dla gło śni ków śred nio - i ni sko -
to no wych zo sta ła umiesz czo na od we wnętrz nej stro ny
przed niej ścian ki. Tu tak że sko rzy sta no z ce wek po -
wietrz nych o nie spo ty ka nych w tra dy cyj nych ko lum -
nach gło śni ko wych roz mia rach. Za dba no tak że o ja -
kość oka blo wa nia we wnętrz ne go, de cy du jąc się
na prze wód hy bry do wy van den Hu la. 
Na ko niec war to wspo mnieć o ak ce so riach do łą cza -
nych do ko lumn przez pro du cen ta. O grzyb ku po zwa -
la ją cym re gu lo wać tyl ny otwór BR już wspo mi na łem,
a tak że o pian ko wym pier ście niu. Ale do ko lumn do łą -
cza ne są też stop ki z gu mo wy mi na kład ka mi, w któ re
moż na wkrę cić kol ce. W kom ple cie otrzy mu je my też

szmat kę do czysz cze nia obu do wy. Od ci ski pal ców
na pięk nie po ło żo nym la kie rze są, nie ste ty, szyb ko wi -
docz ne, dla te go do usta wia nia ko lumn war to użyć bia -
łych rę ka wi czek – one też są w stan dar do wym wy po -
sa że niu. A je śli lu bi cie słu chać bez ma skow nic, moż na
je za mon to wać na tyl nej ścian ce. 

BRZMIE NIE
Ko lum ny ma ją fa brycz nie usta wio ną zwor kę w po zy cji
ze ro wej. Nie zmie nia łem usta wie nia w trak cie te stu,
uzna jąc, że rów no wa ga to nal na jest pra wi dło wa. Po -
miesz cze nie te sto we jest dość sil nie wy tłu mio ne, więc
nie wi dzia łem tak że sen su in sta lo wa nia pier ście ni.
Na to miast prze strzeń za ko lum na mi by ła cał kiem spo -
ra, więc Ela ki gra ły z otwar ty mi tyl ny mi por ta mi BR.
Gdy „grzyb ki” znaj do wa ły się na miej scu, brzmie nie
wy da wa ło mi się skom pre so wa ne w ni skich czę sto tli -
wo ściach. Bas miał mo że więk szą ma sę, ale nie
brzmiał rów nie swo bod nie jak wte dy, gdy otwo ry by ły
otwar te. Oczy wi ście ta kie, a nie in ne usta wie nia, za le -
żą w du żej mie rze od aku sty ki kon kret ne go po miesz -

cze nia i od pre fe ren cji słu cha cza. Do brze, że pro du -
cent da je nam moż li wość usta wie nia ko lumn sto sow -
nie do aku sty ki i wła snych pre fe ren cji.
Opis brzmie nia Ela ków za wsze war to za cząć od wy so -
kich to nów, bo moż li wo ści gło śni ka JET są rów nie
spek ta ku lar ne co rzad ko spo ty ka ne. Mnie się je go
wła ści wo ści brzmie nio we bar dzo po do ba ją, gdyż
prze twor nik ten po tra fi od two rzyć bo ga te spek trum
wy brzmień, być wy jąt ko wo szcze gó ło wy, nie po pa da -
jąc przy tym ni gdy w na tar czy wość – a to się rzad ko
zda rza. Moż li wo ści ko pu łek tek styl nych są du że, jed -
nak czę sto ustę pu ją pod względem szcze gó ło wo ści
ko pu łkom me ta lo wym. Te ostat nie po tra fią cza sem
tro chę za bar dzo „wy cho dzić przed sze reg”. Z twe ete -
rem Ela ca ma my zna ko mi ty kom pro mis. Wy so kie to ny
po tra fią po dać brzmie nie bar dzo bo ga te w de ta le,
a przy tym za wsze ła god ne, wręcz ak sa mit ne i na tu ral -
ne. Nie kłu ją uszu, po pro stu są. Je śli ze chce my się
w nie wsłu chać, oka że się, że ma ją bar dzo wie le
do po wie dze nia. 
Dru gi skraj pa sma to też du ży atut Ela ca. Mi mo za sto -

Regulacja poziomu wysokich tonów to nic innego
jak przełączenie rezystora w torze tweetera. W tym
celu konieczne jest odkręcenie płytki zwrotnicy

Zwrotnica sekcji średnio-wysokotonowej składa się
z dobrych jakościowo elementów – lepszych niż 
w standardowej wersji FS247

Fragment dolnej gałęzi zwrotnicy (dla dolnego
woofera). Cewki powietrzne są dwie. Pokuszono się
także o zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 

Czarny pierścień wokół tweetera JET III to znak
rozpoznawczy wersji Black Edition

Od tyłu różnicę trudno już stwierdzić. Wszystkie
połączenia są na szybkozłączki

Wysiłki kontruktorów poszły w stronę opracowania
jak najlepszej membrany. Napęd i chassis są
zwyczajne



so wa nia pa ry gło śni ków o skrom nej po wierzch ni, ko -
lum ny zo sta ły ze stro jo ne w ta ki spo sób, że bas po tra fi
za brzmieć spek ta ku lar nie. Ela ki ofe ru ją so lid ną pod -
sta wę ba so wą i po tra fią przy tym za brzmieć cał kiem
szyb ko. Gra ją brzmie niem ma syw nym i moc no osa -
dzo nym na ba so wym fun da men cie. Nie bo ją się na -
grań z gi ta rą ba so wą Mar cu sa Mil le ra, po tra fią za dzi -
wić pręż no ścią i su ge styw no ścią ba so wych ata ków. 
Śred ni ca mo że nie jest rów nie so czy sta co w przy pad -
ku nie któ rych bry tyj skich mi ni mo ni to rów, ale z pew -
no ścią nie bra ku je jej uczu cio wo ści i roz dziel czo ści.
Ela ki zna ko mi cie eks plo atu ją śred ni za kres pa sma,
kre śląc pięk nie za rów no wo ka le, jak i brzmie nie for te -

OCE NA

OCE NA ŁĄCZNA

95%

Neutralność
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Dystrybutor
Au dio Klan, www.au dio klan.com.pl

Cena za parę  10 200 zł

Brzmienie bardziej nastawione na spektakularność niż na wzorową
neutralność, ale w tym wypadku jest ono całkiem atrakcyjne.

KATEGORIA SPRZĘTU

B

Precyzja

Precyzja bez uczucia zmęczenia. Tweeter jest wyjątkowo delikatny.

Muzykalność

Znakomita muzykalność. Kolumn Elaca chce się słuchać.

9,5

10

Stereofonia

Gęsta scena, ale znajdą się kolumny bardziej przestrzenne.

9

Dynamika

Elaki mają duży potencjał dynamiczny.

9,5

Bas

Duży plus za możliwość dostosowania basu do pomieszczenia.
Jest głęboko i masywnie.

10

pia nu. I choć są cza sem bar dziej na sta wio ne na spek -
ta ku lar ność niż na su ro wą pró bę jak naj wier niej sze go
od two rze nia ory gi nal ne go brzmie nia, to na pew no nie
ro bią te go sztam po wo. Ma ją swój spe cy ficz ny cha rak -
ter, któ ry ła two po lu bić. Za wsze spra wia ją, że mu zy ka
brzmi wy jąt ko wo ży wo.

NA SZYM ZDA NIEM
FS247 Black Edi tion – to bar dzo uda ne kolumny nie -
miec kie go pro du cen ta. Brzmią nie zwy kle efek tow nie,
nie spo sób się nimi znu dzić. Głę bo ki bas, per li ste,
ak sa mit ne wy so kie to ny i nie co dzien na por cja ener gii
– za słu żo na re ko men da cja. �

DANE TECHNICZNE

Gło śni ki twe eter JET III
gło śnik ni sko -śred nio to no wy i ni sko to no wy AS -XR 

o śred ni cy 150 mm z mem bra ną ka nap ko wą 
pa pie ro wo -alu mi nio wą

Moc zna mio no wa 120 W
Im pe dan cja 4 Ω
Pa smo prze no sze nia 30 Hz – 50 kHz
Po dział pa sma 450 Hz, 2500 Hz
Efek tyw ność 89 dB
Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 1021 x 320 x 220 mm
Ma sa 17,8 kg sztu ka

Ujście głownego portu BR znajduje się na spodniej
sciance, tuż powyżej cokołu


