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Ceny by³y doœæ wysokie, ale i technika - jak na owe
czasy – jawi³a siê jako bardzo zaawansowana, bo
A.E. wykorzystywa³ metalowe membrany w prze-

twornikach nisko-œredniotonowych, a wówczas na pal-
cach jednej rêki mo¿na by³o policzyæ firmy dysponuj¹ce
takimi mo¿liwoœciami. Dzisiaj nie ma ju¿ w tym ¿adnej
sensacji, ale kolumny A.E. pozostaj¹ wzorem uczciwej,
solidnej g³oœnikowej roboty i mocnego, precyzyjnego
brzmienia.

Mój znajomy posiada³ rzadko spotykane, trójdro¿ne
AE3, a poniewa¿ jest to meloman (mi³oœnik muzyki kla-
sycznej) doskonale zorientowany w swojej pasji, œledz¹-
cy ró¿nice miêdzy realizacjami, wiêc jego ówczesny wy-
bór musia³ oznaczaæ, ¿e AE3 by³y kolumnami o ponad-
przeciêtnych zdolnoœciach “artykulacyjnych”, co pewnie
pozostaje nie bez zwi¹zku z materia³em membran. I ta-
ka zreszt¹ jest opinia o A.E. w audiofilskich krêgach – s¹
to g³oœniki stawiaj¹ce na precyzjê, a nie na “klimatycz-
noœæ”.

Od czasu wspomnianej pierwszej serii konstrukcji
A.E. oferta firmy kilkukrotnie siê zmienia³a, ale przez
ca³y czas powiêksza³a, a ostatnio widzia³em kolejne no-
we pomys³y, wiêc A.E. chyba dobrze sobie radzi w tych
czasach nie³atwych dla tradycyjnego HiFi. Obecnie
w katalogu jest kilka serii g³oœników, ³¹cz¹cych tradycjê
ze wspó³czesnymi trendami. Dwa najlepsze modele to
podstawkowe AE1 mkIII i wolnostoj¹ce, trójdro¿ne AE3
mkII, maj¹ce ju¿ niewiele wspólnego z dawnymi AE1
i AE3. Natomiast co do AE2, to widzia³em w siedzibie
polskiego dystrybutora ich oryginaln¹ wersjê – wypro-
dukowan¹ jednak niedawno, w limitowanej edycji.

Zaraz “poni¿ej” tych kilku presti¿owych konstrukcji
rozci¹ga siê ju¿ seria Aelite, bêd¹ca w ten sposób najlep-
szym kompletnym zbiorem g³oœników A.E. “Komplet-
nym” dlatego, ¿e s¹ w jej sk³adzie i kolumny wolnostoj¹-
ce – w³aœnie Aelite3, dwa modele podstawkowych –
Aelite1 i Aelite2, z których te pierwsze, mniejsze, mog¹
s³u¿yæ równie¿ jako “efekty” w uk³adach wielokana³o-
wych, centralny AeliteCentre i AleiteSub – oczywiœcie
subwoofer.

Pocz¹tkowo by³em jednak trochê zaskoczony, gdy
ju¿ po teœcie zajrza³em do katalogu i stwierdzi³em, ¿e
Aelite 3 s¹ jedynymi wolnostoj¹cymi kolumnami w tej
serii – w dodatku tak rozbudowanymi. Dlaczego nie ma
dwudro¿nych, lub dwuipó³dro¿nych, przecie¿ tak popu-
larnych dzisiaj, pod³ogowych A.E.? Jest w tym jednak
sens i logika, wynikaj¹ca z tradycji A.E., któr¹ firma chce
kontynuowaæ. Tak jak na pocz¹tku by³y podstawkowe
AE1 i AE2, tak i teraz, w serii Aelite, ich uk³ady s¹ powie-
lone przez Aelite1 i Aelite2. O ile w przypadku AE1/ Aeli-
te1 mamy do czynienia z klasycznym zestawem dwóch
przetworników, czyli z  jednym nisko-œredniotonowym,
to w AE2/Aelite2 zastosowano uk³ad symetryczny, z pa-
r¹ nisko-œredniotonowych. W ten sposób Aelite2 jest
podstawkowcem o du¿ym potencjale, i aby kolejna,
wiêksza konstrukcja mog³a okazaæ siê jednoznacznie
mocniejsza, nie mo¿e tylko przenieœæ tych samych prze-
tworników do wiêkszej obudowy – musi pokazaæ ich
silniejszy zestaw.

Kiedy na pocz¹tku lat 90. nap³ynê³a do Polski pierwsza, najwiêksza fala
hajfajowych firm z Zachodu, by³a wœród nich i marka Acoustic Energy. Oferty

nie mia³a jednak wówczas zbyt bogatej, za to wysublimowan¹. Dwa modele
monitorów, AE1 i AE2, nie wygl¹da³y cukierkowo, ale by³y zbudowane bardzo

solidnie, tworz¹c klimat g³oœników po czêœci profesjonalnych, studyjnych.

Acoustic Energy AELITE 3
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Aelite3 jest ju¿ wiêc uk³adem trójdro¿nym,

i to z par¹ 18-cm g³oœników niskotonowych;
g³oœnik œredniotonowy ma œrednicê 12-cm – to
ta sama jednostka, która stosowana jest jako nis-
ko-œredniotonowa w Aelite1 i Aelite2. Dlatego te¿,
dziêki zaprojektowaniu do pracy z du¿ymi ampli-
tudami, mo¿liwe by³o (chocia¿ nie konieczne...)
wykorzystanie jej w uk³adzie Aelite3 w bardzo
szerokim zakresie, praktycznie na pograniczu ro-
li g³oœnika nisko-œredniotonowego i niskotono-
wego, na co wskazuje te¿ dedykowany mu, trze-
ci, mniejszy, znajduj¹cy siê najwy¿ej z ty³u obu-
dowy, otwór bas-refleks.

Zarówno g³oœniki niskotonowe, jak i œrednio-
tonowy, s¹ bardzo charakterystyczne dla A.E. –
nie tylko dlatego, ¿e maj¹ membrany aluminio-
we, ale równie¿ z powodu sto¿kowego kszta³tu
czêœci centralnej, i piankowego zawieszenia. Za-
wieszenie tego typu, dawniej bardzo popularne,
u innych producentów zosta³o wyparte przez za-
wieszenie gumowe o d³u¿szej ¿ywotnoœci. Mo¿-
na wiêc mieæ nadziejê, ¿e stosowane dalej z pre-
medytacj¹ przez A.E., przecie¿ w po³¹czeniu
z zaawansowan¹ technik¹ w innych miejscach
konstrukcji, zosta³o jednak udoskonalone pod
tym wzglêdem i cechuje siê co najmniej dobr¹
trwa³oœci¹.

G³oœnik wysokotonowy ma membranê jed-
wabn¹, nie jest to jednak klasyczna kopu³ka, ale
znana ju¿ z wielu konstrukcji innych firm, pierœ-
cieniowo-kopu³kowa Vifa DX. Cewka ma typo-
w¹ œrednicê 25 mm, ale czynn¹ powierzchniê
membrany wspó³tworzy zarówno kopu³ka utwo-
rzona wewn¹trz okrêgu cewki, jak i du¿a fa³da

zewnêtrzna, pe³ni¹ca równoczeœnie rolê zawie-
szenia.

Rozkrêcaj¹c Aelite3 przypomnia³em sobie, ¿e
dawne AE wyró¿nia³y siê nie tylko niebanalnymi
przetwornikami, ale ponadprzeciêtn¹ solidnoœci¹
wewnêtrznej konstrukcji obudowy. Nie inaczej
jest i tym razem - poza przegrod¹ wydzielaj¹c¹
komorê dla œredniotonowego, s¹ jeszcze trzy
poziome wieñce. Jak dobrze widaæ, boczne
œcianki s¹ wygiête ku ty³owi, czemu powszechnie
(i trochê na wyrost) przypisuje siê redukcjê fal
stoj¹cych w œrodku obudowy, ponadto takie
œcianki bêd¹ sztywniejsze i mniej podatne na re-
zonanse w³asne – dziêki temu ich gruboœæ nie
musi byæ nadzwyczajna, i wynosi 15mm. Nato-
miast front, p³aski i poddawany wiêkszym si³om,
ma 22 mm. Wszêdzie u¿yto mdf-u.

W dolnej czêœci obudowy wydzielono jeszcze
jedn¹, niewielk¹ ju¿ komorê – o wysokoœci kilku
centymetrów – któr¹ mo¿na wype³niæ balastem
(najproœciej – piaskiem). Tak¹ mo¿liwoœæ zdra-
dza ma³a plastikowa zaœlepka na samym dolne

Kopu³kowo-
pierœcieniowy

tweeter DX Vify
zosta³ uszlachetniony

przez wymianê
standardowego,

plastikowego frontu
na masywniejszy,

z metalowego
odlewu.

tylnej œcianki. A poniewa¿ pod skrzyni¹ mamy
jeszcze du¿y cokó³, o wyraŸnie wiêkszym obry-
sie, i oczywiœcie obowi¹zkowe spajki, wiêc wy-
pada przyznaæ, ¿e zrobiono wszystko dla uzyska-
nia najlepszej stabilnoœci. Gniazdo jest podwójne,
z³ocone. Aelite3 s¹ najdro¿szymi kolumnami w
tym megateœcie. Dlatego zarówno z satysfakcj¹,
jak i z ulg¹ stwierdzam, ¿e wysoka jakoœæ tech-
niczna tej konstrukcji nie rodzi ¿adnych zastrze-
¿eñ, a wykoñczenie naturalnymi fornirem, co
w przypadku modeli wolnostoj¹cych bêdzie
w tej klasie cenowej wci¹¿ rzadkoœci¹, ostatecz-
nie potwierdza przynale¿noœæ do elity. Nazwa
przecie¿ zobowi¹zuje Dostêpne s¹ trzy wersje –
czarna (lakierowany d¹b), brzoza i czereœnia.
W teœcie wyst¹pi³a ta ostatnia, do niedawna naj-
popularniejsza. Ale w po³¹czeniu z czarnymi me-
talowymi membranami i kontrastuj¹cymi, jasno-
szarymi koszami g³oœników, czarny kolor obudo-
wy (wraca do mody) bêdzie tutaj bardzo ciekawy
i podkreœli “technicyzm” A.E.
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rys. 1.  Aelite 3, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Aelite 3, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Aelite 3, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 8
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 84
Moc znamionowa [W]** 175
Wymiary (WxSxG) [cm] 92x23x30

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 5.  Aelite 3, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4.  Aelite 3, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Charakterystyka modu³u impedancji (rys. 1)
jest niezwyk³a – pofalowana wyj¹tkowo silnie
i w sposób nie kojarz¹cy siê z dzia³aniem zespo³u
g³oœnikowego. W zakresie niskich tonów widaæ
a¿ trzy wierzcho³ki, co da siê wyjaœniæ tylko na
podstawie znajomoœci konstrukcji Aelite 3 - g³oœ-
nik nominalnie œredniotonowy pracuje w komo-
rze bas-refleks, bêd¹c bardzo nisko i ³agodnie
filtrowanym. Dlatego sekcja ta wp³ywa na kszta³t
charakterystyki impedancji w tym zakresie, zwyk-
le tworzony przez sam¹ sekcjê niskotonow¹.
Górki i do³ki w czêœci œrednio-wysokotonowej
to ju¿ efekt dzia³ania filtrów – najwyraŸniej wy-
sokiego rzêdu, a poniewa¿ uk³ad jest trójdro¿ny,
st¹d w sumie dzieje siê na tym rysunku a¿ tyle.
Mimo to, doœæ wysoki poziom minimów (przy
100Hz – ok. 6 omów, dopiero powy¿ej 10kHz
wyraŸnie poni¿ej tej wartoœci), pozwala, trochê
naci¹gaj¹c, uznaæ Aelite 3 za znamionowo 8-
omowe i byæ spokojnym, ¿e nie s¹ bardzo trud-
nym obci¹¿eniem, krzywda nie powinna staæ siê
nawet tanim amplitunerom, chocia¿ szybkie zmia-
ny modu³u i fazy impedancji mog¹ powodowaæ
spadki mocy.

Rys. 2 pokazuje, ¿e skomplikowanie obudo-
wy i zwrotnicy nie s³u¿y³o osi¹gniêciu bardzo li-
niowej charakterystyki przetwarzania – o ile za-
kres œrednio-wysokotonowy jest prowadzony
doœæ równo, to poni¿ej 400Hz dyscyplina jest
mniejsza. Przy 80Hz pojawia siê silne, choæ w¹s-
kopasmowe wzmocnienie, wyraŸne zw³aszcza na
tle os³abienia przy 200Hz (ró¿nica poziomów 8dB).

Czy to na osi g³ównej, czy pod k¹tem 15O (w
p³aszczyŸnie poziomej), charakterystyka bez
problemu doci¹ga go 20kHz, a pod k¹tem 30O do
16kHz (rys. 3), chocia¿ poziom od 5kHz wzwy¿
wydaje siê wtedy ju¿ nieco za niski wzglêdem
poziomu œrednich tonów. Aelite 3 nale¿y wiêc
skierowaæ mniej-wiêcej na miejsce ods³uchowe.

Maskownica ma pewien wp³yw na charakte-
rystykê (rys. 4), ale nie wypada twierdziæ, ¿e
rujnuj¹cy – zmiany nie s¹ drastyczne.

Rys. 5 pokazuje niezale¿nie Ÿród³a niskich
czêstotliwoœci – pary g³oœników niskotonowych,
ich uk³adu rezonansowego bas-refleks, z g³oœnika
œredniotonowego i z otworu jego komory, plus
charakterystykê ca³ego zespo³u. Analizê pozo-
stawiam pasjonatom, bo gdybym j¹ tu zacz¹³, to
nie wiem, gdzie bym skoñczy³.

Wszystkie g³oœniki maj¹ pe³ne
ekranowanie magnetyczne – dla niskotono-
wych i œredniotonowego przygotowano
je w sposób klasyczny, z dodatkowym
pierœcieniem ferrytowym i puszk¹,
w ramach g³oœnika wysokotonowego
zastosowano samoekranuj¹cy kubkowy
magnes neodymowy. Wysok¹ jakoœæ
przetworników potwierdzaj¹
odlewane kosze.

maj 2006maj 2006maj 2006maj 2006maj 2006
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To, ¿e teoretycznie œredniotonowy g³oœnik
Aelite 3 mo¿e wchodziæ swoim przetwarza-

niem w zakres niskotonowy, zdradza ju¿ odnale-
ziony z ty³u obudowy otwór bas-refleks, wypro-
wadzony z komory tego g³oœnika, jak równie¿ jej
wielkoœæ - zajmuj¹ca prawie 1/3 ca³kowitej objê-
toœci ca³ej kolumny. Bior¹c pod uwagê, ¿e w po-
zosta³ej czêœci pracuj¹ dwa niskotonowe, jednos-
tka nominalnie œredniotonowa ma do dyspozycji
niewiele mniej, ile ka¿dy z niskotonowych – i to
wiêkszych! Nie mo¿e byæ innego powodu takie-
go dzia³ania, jak przygotowanie g³oœnika do pracy
w zakresie niskich czêstotliwoœci, co ostatecznie
potwierdzaj¹ przeprowadzone w naszym labora-
torium pomiary. Tunel z komory œredniotono-
wego ma podobn¹ d³ugoœæ, jak tunele niskotono-
wych (14cm), a mniejsz¹ œrednicê – i dziêki te-
mu, przy nieco mniejszej objêtoœci, czêstotli-
woœci rezonansowe sekcji g³oœnika 12-cm i sekcji
g³oœników 18-cm s¹ bardzo podobne, co pomaga
utrzymaæ dobr¹ korelacjê fazow¹ miêdzy nimi
równie¿ w zakresie najni¿szych czêstotliwoœci.

Kiedy zasiada³em do s³uchania Aelite 3, nie
¿y³em wspomnieniami poprzednich spot-
 kañ z kolumnami Acoustic Energy. W

ogóle nie zastanawia³em siê, kiedy to by³o, i jak
siê skoñczy³o... Ale po w³¹czeniu  Aelite 3,
us³ysza³em dŸwiêk, którego elementy szybko
wywo³a³y skojarzenia – tak, ju¿ to kiedyœ s³ysza-
³em, tak, to przecie¿ podobne do dawnych A.E.!
Aelite 3 s¹ dro¿szymi i na pewno lepszymi ko-
lumnami od dawnych A.E. 109 i 120, ale ów
wspólny mianownik to zdecydowane, ciê¿kie,
jednak nie powolne, lecz pe³ne si³y i determina-
cji, prowadzenie zakresu niskich tonów. Mocny,
twardy,, “ciosany” bas daje temu brzmieniu du¿y
potencja³ i autorytet, ma ono w sobie coœ “pro-
fesjonalnego”, trochê estradowego... w ka¿dym
razie dalekiego o mia³koœci i delikatnoœci. Gitara
basowa grana jest bardzo stanowczo, masywnie,
stopa z kolei drapie¿nie, z podkreœleniem ataku,
ka¿da okazja do pokazania pracy sekcji rytmicz-
nej wykorzystywana jest bez litoœci. Na tym tle
zakres œrednio-wysokotonowy wydaje siê znacz-
nie spokojniejszy, bardziej powœci¹gliwy, ale jest
przecie¿ bardzo przejrzysty i precyzyjny. O ile
zbyt du¿a masa basu nie zaciemni ca³oœci obrazu,

AELITE 3
Cena (para)[z³] 5700
Dystrybutor TRIMEX

Wykonanie i komponenty
Solidnoœæ i bardzo dobra technika w ca³ej konstrukcji -
w przetwornikach, zwrotnicy i obudowie. Pe³ne ekra-
nowanie, naturalny fornir.

Laboratorium
W³¹czenie g³oœnika œredniotonowego do pracy w za-
kresie niskich tonów wywo³uje podbicie okolic 80Hz.
Nietypowa konfiguracja akustyczno-elektryczna (obu-
dowy i filtrów) wywo³uje silnie pofalowan¹ charakte-
rystykê impedancji, ale bez silnych spadków. Mo¿na
nawet uznaæ 8-omow¹ impedancjê znamionow¹.
W œlad za tym efektywnoœæ jest umiarkowana.

Brzmienie
Do neutralnego, przejrzystego przetwarzania œrednich
i wysokich tonów do³o¿ono mocny, skoncentrowany
bas. Dla prawid³owego dzia³ania wymagaj¹ sporo miej-
sca dooko³a.

co mo¿e siê zdarzyæ przy niektórych realizacjach
i sk³onnoœciach Aelite 3, œrednie tony wyka¿¹ siê
œwietn¹ neutralnoœci¹, czytelnoœci¹, a nawet plas-
tycznoœci¹, chocia¿ zawsze pozostan¹ w obrêbie
raczej ch³odnego klimatu - nawet towarzystwo
mocnych niskich tonów specjalnie ich nie ogrze-
je. ¯ywe, energiczne, szybkie, ale nie poddane
emfazie œrednie tony to nawet bardziej oczywis-
ta zaleta Aelite 3, ni¿ witalny, ¿ylasty, ale mo-
mentami nadmiarowy bas. Góra pasma jest czys-
ta, detaliczna, dostatecznie higieniczna, dosko-
nale sklejona ze œrednic¹ i dopasowana pozio-
mem w³aœnie do niej, a nie do wyeksponowane-
go drugiego skraju pasma. Aelite 3 z du¿¹ swobo-
d¹, chocia¿ bez zacietrzewienia, pokazuj¹ ró¿ni-
ce w jakoœci nagrañ. Oznacza to, ¿e nie obrzydz¹
nam s³uchania tych mniej doskona³ych (a najczêœ-
ciej najbardziej lubianych...), chocia¿ uœwiadomi¹
ich techniczne ograniczenia. Neutralna, nieprze-
sycona barwa, rzeczowoœæ, kompetencja i spój-
noœæ zakresu œredniowysokotonowego daj¹ mo¿-
liwoœæ wykazania siê sprzêtowi wspó³pracuj¹ce-
mu, którego wp³yw na ostateczny charakter brzmie-
nia prawdopodobnie bêdzie spory. Z ca³¹ pew-
noœci¹ nale¿y zadbaæ o prawid³owe ustawienie –

w odleg³oœci co najmniej 1 metra od tylnej œcia-
ny. Basu i tak nie zabraknie. W katalogu pokazano
Aelite 3 stoj¹ce na œrodku bardzo du¿ego po-
mieszczenia – oczywiœcie nie nale¿y tego traktowaæ
jako dos³ownej wskazówki, ale coœ w tym jest...

Niekonwencjonalne strojenie  Aelite 3
Mimo to nie mo¿emy jednak twierdziæ, ¿e Aeli-
te3 jest uk³adem dwuipó³dro¿nym, a nie trój-
dro¿nym – i wcale nie dlatego, ¿e g³oœnik nisko-
œredniotonowy jest inny, mniejszy ni¿ niskotono-
we (takie uk³ady – dwuipó³dro¿ne – spotykamy
np. u Phonara). Decyduj¹ce jest to, ¿e g³oœnik
nisko-œredniotonowy jest jednak filtrowany elek-
trycznie, chocia¿ tylko przez filtr 1. rzêdu. Jego
udzia³ w kszta³towaniu charakterystyki w zakre-
sie niskich tonów jest zauwa¿alny, ale nie a¿ taki,
jak ka¿dego z g³oœników 18-cm. Dziêki temu am-
plituda 12-tki jest jednak ograniczana, w œlad za
tym redukowane s¹ zniekszta³cenia, i brzmienie
czerpie profity z trójdro¿nej natury tej kolumny,
poniewa¿ g³oœnik przetwarzaj¹cy œrednie tony
nie jest obci¹¿ony tak mocno, jak by³by w uk³a-
dzie dwudro¿nym lub dwuipó³dro¿nym.

Innym tematem jest zastosowanie dwóch,
a nie jednego tunelu bas-refleks dla sekcji nisko-
tonowej. W tym przypadku tylko pozornie ma to
zwi¹zek z par¹ niskotonowych. Pracuj¹ one bo-
wiem w jednej, wspólnej  komorze, i od tego
momentu mamy do czynienia z jednym uk³adem
rezonansowym, który tak czy inaczej dostroi siê
do jednej czêstotliwoœci rezonansowej. Mo¿na
by wiêc zastosowaæ jeden otwór, zamiast dwóch
- odpowiednio wiêkszy (o powierzchni równej
sumie powierzchni dwóch mniejszych)... i to ju¿
w przypadku Aelite 3 jest dostateczny powód,
aby zastosowaæ dwa mniejsze – na w¹skiej tylnej
œciance tej kolumny nie ma bowiem miejsca na
otwór o wiêkszej œrednicy.

Ty³ obudowy Aelite 3 jest bogaty
w otwory – górny obs³uguje komorê
g³oœnika œredniotonowego, dwa wiêksze
komorê g³oœników niskotonowych,
natomiast najmniejszy, na dole pod
  gniazdem, daje dostêp do komory
    balastowej. W
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http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=58
http://audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/trimlex
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