HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 5000z³

Heco ELAN 500
Zbieraj¹c na pocz¹tku roku kolumny do tego tasiemcowego testu
wydawa³o siê, ¿e smuk³e wolnostoj¹ce „500-tki” bêd¹ pierwszymi
Elanami, jakie zaprezentujemy w Audio. Jednak dwa miesi¹ce
temu jak królik z kapelusza wyskoczy³y najmniejsze, podstawkowe
Elany 300, ujawniaj¹c podstawowe cechy nowej niemieckiej
Wunderwaffe.
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premedytacj¹ zaniechaliœmy wówczas dok³adniejszego
opisu wielu rozwi¹zañ, aby dopiero teraz pokazaæ
technikê Elanów w pe³nej krasie. Firma przygotowa³a
siê do ataku bardzo gruntownie, dostarczaj¹c nie tylko same
produkty, ale i bardzo przekonuj¹cy opis ich zaawansowania.
Równie¿ polski dystrybutor wczu³ siê w rolê i uwierzy³ w moc
Elanów, tytu³uj¹c mail do redakcji w sprawie niniejszego testu:
„As z rêkawa”, a pierwsz¹ stronê prezentacji w PowerPoint:
„Skok na top”. Ale mo¿emy ju¿ przecie¿ zgodziæ siê – nawet
nie zdradzaj¹c wniosków z testu „piêæsetek”, a tylko po wynikach, jakie uzyska³y „trzysetki” – ¿e s¹ „powody do dumy”.
Tymczasem skupmy siê na konstrukcji Elanów 500. Z daleka nikt ich nie przegapi – o ile bêd¹ mia³y zdjêt¹ maskownicê
– bo wszystkie g³oœniki ozdobiono r¿niêtymi diamentem aluminiowymi pierœcieniami. Niektórzy bêd¹ mieli skojarzenia
z Altusami, jedni pozytywne, inni mniej, ale faktem jest, ¿e
wraca moda na takie bajery. B³yszcz¹ce pierœcienie podkreœlaj¹ symetryczn¹ konfiguracjê przetworników – tak siê przynajmniej wydaje na pierwszy rzut oka. Nawet laicy szybko jednak
zauwa¿¹, ¿e g³oœniki s¹siaduj¹ce z wysokotonowym, chocia¿
maj¹ tak¹ sam¹ œrednicê, nie s¹ jednakowe. Teraz potrzeba
ju¿ troszkê znajomoœci tematu aby wnioskowaæ, ¿e w takim
razie na pewno nie bêdzie to prosty uk³ad dwudro¿ny, ale
dwuipó³dro¿ny lub trójdro¿ny. Móg³by byæ dwuipó³dro¿ny nawet przy takich samych g³oœnikach (tylko inaczej filtrowanych)
– Niemcy lubi¹ tak¹ kombinacjê, pozornie dwudro¿n¹ symetryczn¹, faktycznie z ró¿nymi czêstotliwoœciami granicznymi
dla obydwu g³oœników nisko-œredniotonowych, stosuje j¹ np.
Canton i Elac. Zró¿nicowanie konstrukcji samych g³oœników
to dalej id¹cy krok dla wyspecjalizowania ich w przetwarzaniu
ró¿nych zakresów, ale nadal jest bardziej prawdopodobne, ¿e
to uk³ad dwuipó³dro¿ny, ni¿ trójdro¿ny, poniewa¿ zastosowanie g³oœnika œredniotonowego o takiej samej powierzchni jak
pojedynczy g³oœnik niskotonowy nie jest rozwi¹zaniem akustycznie najekonomiczniejszym. I faktycznie, Elan 500 jest
uk³adem dwuipó³dro¿nym, za to wiêksze Elany 700 i 800, które zostaj¹ wyposa¿one w wiêksz¹ liczbê g³oœników niskotonowych (odpowiednio dwa i trzy, zgrupowane pod g³oœnikiem
wysokotonowym), staj¹ siê trójdro¿ne, z g³oœnikiem œredniotonowym ponad wysokotonowym – tam gdzie Elan 500 ma
g³oœnik nisko-œredniotonowy. Producent przedstawia wyj¹tkowo dok³adn¹ (jak na materia³y propagandowe, a nie przeznaczone dla konstruktorów), specyfikacjê wszystkich typów
przetworników stosowanych w serii Elan – a mo¿e s¹ one dostêpne dla hobbistów? Chêtnie spróbowa³bym, co w³asnymi
si³ami mo¿na z nich wykrzesaæ. Nie jest ich na szczêœcie tak
wiele, bo wszystkie modele serii Elan, poza subwooferami,
pos³uguj¹ siê 18-cm przetwornikami nisko, nisko-œrednio
i œredniotonowymi. Okazuje siê wiêc, ¿e g³oœnik nisko-œredniotonowy, który mamy w naszych Elanach 500 (i który pojawi³ siê w Elanach 300), z zewn¹trz wygl¹daj¹cy podobnie, jak
œredniotonowy w wiêkszych modelach, wcale nie jest taki
sam, i to nie tylko ze wzglêdu na d³ugoœæ cewki – równie¿ ze
wzglêdu na jej wiêksz¹ œrednicê, a tak¿e rodzaj zawieszenia,
tutaj pozwalaj¹cego na wiêksz¹ amplitudê. Z kolei niskotonowy uzyskuje wiêksz¹ nak³adkê przeciwpy³ow¹, wykonan¹
z plecionki z w³ókna wêglowego, która lepiej usztywnia membranê i zwiêksza jej masê do poziomu optymalnego dla balansu
miêdzy efektywnoœci¹, w³aœciwoœciami impulsowymi a czêstotliwoœci¹ rezonansow¹. Wersje nisko-œredniotonowa i œredniotonowa maj¹ ma³e, bardzo klasyczne nak³adki przeciwpy³owe
z powlekanej tkaniny. G³ówny sto¿ek membrany to lekka, niepowlekana, ale bardzo mocna celuloza.
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Z ty³u
równie¿ nie
brakuje polerowanego aluminium...
terminal przy³¹czeniowy pozwala na
bi-wiring, a tak¿e na skokow¹ regulacjê
poziomu wysokich tonów. Dwa tunele
bas-refleks wyprowadzono ze wspólnej
komory obydwu g³oœników.
Kosze wszystkich g³oœników s¹ w³aœnie takie,
jakie widaæ – aluminiowe. B³yszcz¹cy pierœcieñ
nie jest przykrêcon¹ z zewn¹trz ozdob¹, ale zasadnicz¹ czêœci¹ konstrukcji g³oœnika, efektownie
i solidnie przykrêcanego a¿ oœmioma œrubami.
G³ównej, niewidocznej czêœci kosza ju¿ nie polerowano diamentem, ale i nie pozostawiono w stanie surowym – pokryto szarym lakierem proszkowym. Uk³ady magnetyczne obydwu g³oœników
maj¹ tak¹ sam¹ œrednicê – 10 cm – i chocia¿ nie
jest to wynik rekordowy przy g³oœnikach kalibru
18cm, to trzeba doceniæ fakt pe³nego ekranowania i uzbrojenia w uk³ad redukuj¹cy zniekszta³cenia (miedziane pierœcienie).
G³oœnik wysokotonowy jest naprawdê niesamowity, tym bardziej ¿e wydawaæ siê mo¿e, i¿ to
akurat w konstrukcji Elanów nic specjalnego. P³yta czo³owa jest co prawda odlewana z aluminium, ale nadanie jej tak nieskromnego wygl¹du
poprzez „nab³yszczenie” mo¿e mieæ skutek odwrotny od zamierzonego – powstaje wra¿enie,
¿e efekciarstwem chciano nas trochê omamiæ
i odwróciæ uwagê od wygl¹daj¹cej zupe³nie normalnie, standardowej, 25-mm czarnej tekstylnej
kopu³ki. Ale mo¿liwoœci tego tweetera, w³aœnie
wobec zastosowania tak tradycyjnego rodzaju
membrany, s¹ doprawdy wybitne.

Obudowa ma wyraŸne za³amanie na bocznych œciankach, które w zwi¹zku z tym nie s¹
wzglêdem siebie równoleg³e. „Przeprofilowanie”
bocznych œcianek, czy to w ten sposób, czy poprzez ich wygiêcie, jest przedstawiane przez
producentów (i Heco tej okazji równie¿ nie
przepuszcza) jako skuteczna metoda redukowania fal stoj¹cych w obudowie. Jednak przy obudowie wysokiej, wolnostoj¹cej, g³ównym problemem s¹ rezonanse powstaj¹ce miêdzy doln¹
a górn¹ œciank¹, na które kszta³t boków kolumny
nie ma wp³ywu. Obudowa nie jest podzielona na
komory odrêbne dla g³oœnika niskotonowego
i nisko-œredniotonowego (wewnêtrzna przegroda, zw³aszcza ustawiona pod du¿ym k¹tem, mog³aby przeciwdzia³aæ falom stoj¹cym), obydwa
pracuj¹ we wspólnym uk³adzie rezonansowym
bas-refleks - obs³ugiwanym przez dwa otwory,
znajduj¹ce siê jeden nad drugim na tylnej œciance.
Nie znaczy to, ¿e w obudowie zabrak³o jakichkolwiek wzmocnieñ - s¹ dwa poziome wieñce.
Konstrukcja po³¹czona jest z coko³em o gruboœci
3cm, który jednak wystaje poza obrys w³aœciwej
obudowy tylko minimalnie, z przodu, wiêc poprawia stabilnoœæ w niewielkim stopniu. Dodaje jednak i elegancji, jest polakierowany na czarno,
podczas gdy zasadnicza skrzynia jest - uwaga fornirowana. To rzadki przypadek w tym teœcie,
w grupie wolnostoj¹cych kolumn za ok. 5000 z³.
Do wyboru mamy kilka wersji kolorystycznych naturalnych oklein, a tak¿e dodatkow¹ - lakierowan¹ na srebrno.
W cokó³ mo¿emy wkrêciæ albo nó¿ki gumowe, albo metalowe – nie piszê jednak „kolce”, bo
ich wierzcho³ki zosta³y tak zaokr¹glone, aby nie
kaleczyæ parkietu.
Maskownica wygl¹da ³adnie z zewn¹trz, jej
poziome krawêdzie zaokr¹glono, ale od wewn¹trz wszêdzie pozostawiono ostre kanty – nie
pozostan¹ one bez wp³ywu na promieniowanie
samych g³oœników, i dlatego dla najlepszego rezultatu akustycznego najlepiej j¹ zdj¹æ. Projektant najwyraŸniej za³o¿y³, ¿e widok b³yszcz¹cego
aluminium na przedniej œciance wspomo¿e wra¿enia ods³uchowe.
Wyloty bas-refleksu s¹ spektakularnie ozdobne - niejeden klient, któremu spodobaj¹ siê aluminiowe pierœcienie g³oœników, bêdzie tylko ¿a³owa³, ¿e nie znalaz³y siê one na przedniej œciance. Bowiem te¿ s¹ wykonane z aluminium, diamentowanego na ko³nierzu mocuj¹cym i lakierowanego proszkowo na wyprofilowaniu, które
jest bardzo du¿e – œrednica tunelu w œwietle wynosi 5 cm, przy wylocie 10 cm, a ca³kowita œrednica z ko³nierzem a¿ 12 cm. Ale poni¿ej bas-refleksowych tub b³yszczy siê jeszcze bardziej – to
zajmuj¹ca ca³¹ szerokoœæ tylnej œcianki aluminiowa p³ytka terminalu przy³¹czeniowego, na którym znajduje siê piêæ du¿ych, wygodnych zacisków. Piêæ dlatego, gdy¿ zdublowano dodatni zacisk sekcji wysokotonowej, aby daæ u¿ytkownikowi mo¿liwoœæ regulacji poziomu wyso-
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kich tonów – zacisk „+2dB” oznacza oczywiœcie wzmocnienie tego zakresu czêstotliwoœci.
Heco chwali swoje projekty jako ekskluzywne, gdy¿ ca³e konstrukcje, jak i wszystkie ich elementy (przetworniki, tunele, terminale) zosta³y
zaprojektowane w firmowych laboratoriach w
Niemczech. Nasuwa siê przypuszczenie, ¿e skoro „zaprojektowane”, to ju¿ nie „wyprodukowane”, ale to najmniej wa¿ne – a je¿eli wa¿ne, to
tylko wychodzi na korzyœæ relacji jakoœci do ceny. W³aœnie dlatego, ¿e dobre projekty s¹ dzisiaj
coraz czêœciej produkowane „tam” - tam gdzie
produkcja jest znacznie tañsza ni¿ w Europie mo¿emy kupowaæ tak wartoœciowe kolumny, jak
Elan 500, za tak umiarkowan¹ cenê.
P.S. Niedawno zmieniono nazwê ca³ej serii z
Elan na Celan.

Za³amanie bocznych œcianek jest
charakterystyczne dla wszystkich modeli
Elan. Czy jest skuteczne dla zwalczania fal
stoj¹cych? Na pewno dodaje kolumnie
szyku.
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Nawróceni na
celulozê

W I Ê C E J

T E C H N I K I ...

25-mm i 40kHz
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eco podaje, ¿e kopu³ka wysokotonowa
(zastosowana we wszystkich konstrukcjach serii Elan) pokryta zosta³a nanocz¹steczkami, a jej pasmo przetwarzania siêga 40kHz.
Nie raz ju¿ s³yszeliœmy o cudownych dodatkach do tekstylnych kopu³ek, z których mia³y
wynikaæ ponadprzeciêtne mo¿liwoœci, i wynika³o raczej niewiele. Nie raz obiecywano nam
40kHz, i wszystko koñczy³o siê w okolicach
20kHz. Wydawa³o siê wiêc, ¿e aby wyraŸnie
przekroczyæ granicê 20kHz z liniowym przetwarzaniem, trzeba albo zmniejszyæ kopu³kê
(co jednak wi¹¿e siê ze spadkiem efektywnoœci,
zmniejszeniem cewki, a w œlad za tym mocy),
albo zasadniczo zmieniæ kszta³t membrany –
st¹d np. tweetery pierœcieniowe i kopu³kowopierœcieniowe. Tymczasem kopu³ka Elana wygl¹da zupe³nie normalnie, zewnêtrzne zawieszenie jest nieco wiêksze ni¿ standardowo, ale
wci¹¿ znacznie mniejsze ni¿ w przetworniku
kopu³kowo-pierœcieniowym... w sumie mo¿na
bez ¿adnych zastrze¿eñ uznaæ, ¿e jest to pod
wzglêdem kszta³tu standardowa 25-mm kopu³ka, i okazuje siê, ¿e potrafi ona przetwarzaæ –
liniowo, ze spadkiem nie wiêkszym ni¿ 3dB (na
osi g³ównej oczywiœcie) – do deklarowanych
40kHz. Co prawda nasze laboratorium nie
mog³o w tej sprawie siê wypowiedzieæ, bo jego
mo¿liwoœci niestety koñcz¹ siê przy 20kHz,
jednak powo³ujê siê na wiarygodne pomiary
niemieckiego Stereoplay’a – przedstawiamy je
w ramach opisu JBL L890, kilka stron dalej.
Dzisiaj dojœcie do 40kHz nie jest samo w sobie
prze³omowe, potrafi to coraz wiêksza grupa
przetworników wysokotonowych, ale po raz
pierwszy do tej grupy do³¹czy³a 25-mm kopu³ka tekstylna. ¯e z nanocz¹steczkami? Nawet
nie wiadomo, czego s¹ to nanocz¹steczki,
a tym bardziej w ogóle ich nie widaæ – ostatecznie maj¹ wielkoœæ milionowych czêœci milimetra. Ich dzia³anie polegaæ ma na dok³adnym
wype³nieniu porów plecionej struktury tekstylnej kopu³ki, a przez to jej ustabilizowanie... ale
równie¿ w tradycyjnych kopu³kach tekstylnych
pory s¹ wype³niane – tyle ¿e nie nanocz¹steczkami, a elastycznymi nas¹czeniami. Byæ mo¿e
w tym przypadku osi¹gniêto w³aœciwoœci mechaniczne kopu³ki poœrednie miêdzy tradycyjn¹
miêkk¹ kopu³k¹, a kopu³k¹ sztywn¹ (metalow¹). W ka¿dym razie gratulacje.

P

owrót do tradycyjnych membran
celulozowych to element programu
technicznego Elanów, na który producent
po³o¿y³ najwiêkszy nacisk. Ich renesans nie
jest kwesti¹ ostatniego sezonu, mo¿na nawet
twierdziæ, ¿e zawsze znajdowa³y sobie godne
miejsce w wielu konstrukcjach, a przecie¿
konsekwentnie dominowa³y w najlepszych
g³oœnikach duñskich specjalistów, jednak
faktem jest, ¿e producenci, którzy zb³¹dzili
i pogubili siê w poszukiwaniach innych
rozwi¹zañ, teraz maj¹ okazjê og³osiæ swój
powrót na ³ono celulozy. Heco robi to
w sposób jednoznaczny i bardzo uroczysty,
przypominaj¹c nam najlepsze œredniotonowe
g³oœniki z przesz³oœci – Telefunkeny, Saby,
Goodmansy, Jenseny i inne, nastêpnie
stawiaj¹c tezê: „Jakoœæ tych g³oœników nigdy
nie zosta³a powtórzona”, a dalej podaj¹c
tego przykrego stanu rzeczy powód: „Papier
o takiej jakoœci jest ju¿ niedostêpny”.
Oczywiœcie ju¿ czujemy podskórnie, ¿e by³
niedostêpny jeszcze przed chwil¹, ale Heco
cudownie go wskrzesi³ w konstrukcjach serii
Elan. „Kraftpapier” wykonany jest w 90%
z d³ugich w³ókien kana-dyjskiej celulozy
z sosny pó³nocnej, z domieszk¹ twardych
w³ókien drewnianych. Widaæ (membrany
z obydwu stron s¹ g³adkie), ¿e technologia
ich wykonania polega na formowa-niu
ciœnieniowym, a nie pozostawieniu do powolnego suszenia. W ten sposób uzyskuje siê
twardsz¹, gêstsz¹ strukturê, a przez to
mo¿li-woœæ osi¹gniêcia po¿¹danej sztywnoœci
przy mniejszej masie. Szko³a powolnego
suszenia, któr¹ mo¿na rozpoznaæ po
pomarszczonej jednej powierzchni (zwykle
tylnej, niewidocznej z zewn¹trz), pozwala na
swobodniejsze u³o¿enie siê w³ókien, co
zapobiega ich ³amaniu i daje mniejsze
naprê¿enia, a w efekcie lepsze t³umienie
drgañ wewnêtrznych. Poniewa¿ jednak dla
osi¹gniêcia optymalnej sztywnoœci, przy tym
sposobie potrzebna jest wiêksza gruboœæ,
a wiêc i masa membrany, wiêc stosowany
jest on czêœciej w g³oœnikach niskotonowych,
ewentualnie nisko-œredniotonowych, ni¿
œredniotonowych. Nie ma jednak co do tego
œcis³ej regu³y. Ka¿da z tych technik ma swoje
w³asne zalety, a obydwie wspóln¹ –
wykorzystuj¹ celulozê, która znów jest
w powa¿aniu za swoje naturalne brzmienie.
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Symetria
- to dobrze brzmi

Z

astosowanie wewn¹trz uk³adów
magnetycznych miedzianych pierœcieni
reguluj¹cych przebieg strumienia nie jest
pomys³em nowym, ale rozszerza swój zasiêg.
Rozwi¹zanie dawniej spotykane tylko
w najbardziej ekskluzywnych g³oœnikach
(Symmetric Drive Scan-Speaka), obecnie
pojawia siê w coraz wiêkszej liczbie
g³oœników, które chc¹ uchodziæ za
nowoczesne. Umo¿liwi³y to m.in. nowe
metody pomiarowo-obliczeniowe, które
pozwalaj¹ na wzajemn¹ kompensacjê
nieliniowoœci niektórych elementów g³oœnika
(podatnoœæ i wspó³czynnik BL w funkcji
wychylenia). G³ówny kosztem udoskonalenia
uk³adu magnetycznego nie jest bowiem koszt
miedzianego pierœcienia, ale koszt jego
zaprojektowania tak, aby jak najlepiej
spe³nia³ swoj¹ rolê. Linie pola magnetycznego wype³niaj¹ nie tylko szczelinê, ale
i zaginaj¹ siê poza ni¹, w inny sposób poni¿ej
i powy¿ej, na skutek tego, ¿e bêd¹cy
Ÿród³em pola magnes znajduje siê po jednej
stronie szczeliny. W dzia³aniu g³oœnika
pojawia siê asymetria - inna reakcja na
impuls dodatni (czy np. dodatni¹ po³ówkê
sinusoidy), inna na ujemny. W³aœciwie
ulokowane pierœcienie modyfikuj¹ pole
magnetyczne tak, aby osi¹gn¹æ rozk³ad jak
najbli¿szy symetrycznemu – co z kolei
wp³ywa na redukcjê zniekszta³ceñ, i to nie
tylko przy du¿ych wychyleniach, poniewa¿
w zasiêgu strumienia wychodz¹cego poza
szczelinê znajduj¹ siê uzwojenia cewki
drgaj¹cej (d³u¿szej od szczeliny) nawet przy
bardzo ma³ym poziomie wysterowania.
Wyj¹tkiem s¹ bardzo nieliczne g³oœniki,
w których cewka jest krótsza od szczeliny,
co z kolei jest okupione ni¿sz¹ efektywnoœci¹.
Równie¿ zawieszenie g³oœnika jest
Ÿród³em zniekszta³ceñ - zmienia swoj¹
podatnoœæ w zale¿noœci od wychylenia
(oczywiœcie zmniejsza j¹ wraz z coraz
wiêkszym jego naprê¿eniem), a w dodatku
przebieg tej zmiany jest inny dla ruchu
membrany „do przodu” jak i „do ty³u”. Samo
zmniejszanie podatnoœci w funkcji wychylenia ma jednak pewn¹ zaletê – lepiej
zabezpiecza g³oœnik przed uszkodzeniem
zbyt du¿¹ moc¹, gdy cewka wychodzi ze
szczeliny i g³oœnik traci kontrolê elektromagnetyczn¹ nad uk³adem drgaj¹cym.
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ak ju¿ wspomnia³em przy opisie konstrukcji,
Elan 500 zosta³ wyposa¿ony w regulacjê poziomu wysokich tonów. Co z tym fantem zrobiæ, jak
zjeœæ tê ¿abê? Regulacja to oczywiœcie dodatkowa mo¿liwoœæ, ale w teœcie ods³uchowym rodzi
pytanie – która opcja jest podstawowa, któr¹
opisywaæ? Czy mo¿e obydwie? Robiê z tego
problem po to, aby przy okazji poruszyæ jeden
temat, mo¿e nieznany nowicjuszom. Mianowicie,
podniesienie poziomu wysokich tonów (tak jak
ka¿da inna zmiana na charakterystyce przetwarzania), wywo³uje nie tylko wra¿enie ich wiêkszej iloœci, ale wp³ywa na percepcjê ca³oœci
w sposób znacznie bardziej z³o¿ony, np. pogarszaj¹c lub poprawiaj¹c, a na pewno zmieniaj¹c
wra¿enie przestrzennoœci; przez zmianê proporcji w doœæ oczywisty sposób modyfikuje brzmienie s¹siedniego zakresu, a czasami wrêcz wydaje
siê, ¿e nieco inaczej brzmi drugi skraj pasma...
wcale nie fantazjujê. Podobnie by³o w przypadku
Elanów 500, i chocia¿ zmiany by³y doœæ subtelne,
to nie sprowadza³y siê do stwierdzenia, ¿e wysokich tonów by³o odrobinê wiêcej. Zacznê jednak
i opiszê dok³adniej opcjê podstawow¹, a za tak¹
mogê uznaæ charakterystykê z ni¿szym poziomem wysokich tonów, bo przedstawiona jest
ona przecie¿ przez producenta, i tak te¿ prezentuje siê w pomiarach, jako neutralna, a dodanie
wysokich tonów oznaczone jest jako +2dB.
Elany 500 wygl¹daj¹ atrakcyjnie, ale po³yskliwie i przez to trochê efekciarsko, za to brzmi¹
zupe³nie inaczej – w sposób bardzo wywa¿ony,
delikatny, w pewnym sensie intymny, ale wcale
nie bezpoœredni, z dystansem i bez egzaltacji.
Œrednie tony, a w œlad za tym wokal, jest subtelny, niezbyt ciê¿ki; wyraŸny, ale ani nie specjalnie
nasycony, ani nie kategorycznie konturowy. Nie
ma tu ¿adnego natychmiastowego i oczywistego
dla pocz¹tkuj¹cego s³uchacza efektu, który rzuca³by na kolana, i kaza³ mu od razu przyznaæ:
„s³yszê!” (ró¿nicê...) Trzeba trochê poczekaæ,
aby przekonaæ siê, ¿e na bardzo wysoki poziom
wprowadzono nie tylko neutralnoœæ, ale i precyzjê odtworzenia mikrostruktury nagrañ, faktur
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poszczególnych dŸwiêków, które tak ³atwo zgubiæ, albo zast¹piæ w³asnymi podbarwieniami. Podobnie bas – silny, ale nie “przewalony”, schodzi
nisko i czysto. Ca³y czas jest czytelny, musi wiêc
dysponowaæ co najmniej dobr¹ dynamik¹, a mimo to wydaje siê doœæ spokojny, nie porywczy.
Jednoczeœnie mocny i delikatny, bo nie wpadaj¹cy w twardoœæ, a wiêc po prostu przyjemny.
Nie pope³nia praktycznie ¿adnych b³êdów, i stwierdzenie, ¿e jest tylko poprawny, by³oby dla niego
niesprawiedliwe. Szkoda tylko, ¿e chocia¿ odrobina szaleñstwa i galopu, w jaki potrafi³y wpaœæ
Cabasse Moorea i Triangle Altea, nie jest w guœcie Heco. Nie ma tu te¿ dodatkowej porcji ciep³a, jak¹ dostarczy³y ESA Intrada 3. Jest wiêc
wszystko w porz¹dku... i nie ma w tym ¿adnego
niedomówienia. Elanów 500 s³ucha siê bez wysi³ku, bez wielkich emocji, ale i bez znudzenia
i znu¿enia. Graj¹ we w³aœciwym tempie, tylko ¿e
go nie podkrêcaj¹, nie akcentuj¹ ataku, niczego
nie podgrzewaj¹. Przy bardzo dobrej neutralnoœci nie jest to potrzebne – muzyka broni siê sama.
Przy charakterystyce liniowej wysokie tony
trudno oskar¿yæ o przyt³umienie, s¹ wyraŸne
i rozdzielcze, chocia¿ niewiele mo¿na do tego
opisu ju¿ dodaæ. Przejœcie na „+2dB” nie tyle
rozjaœnia brzmienie, co o¿ywia je, otwiera, daje
„powietrze”. Tonalnie ró¿nica jest subtelna, ale
ogólne wra¿enie inne – i strach przyznaæ, ¿e
w moim odczuciu chyba dodatnie... przecie¿ to
odejœcie od neutralnoœci! Ale dziêki temu muzyka nabiera rumieñców i swobody, a udzia³ fundamentu nisko-œredniotonowy wcale nie wydaje
siê os³abiony. S³uchaj¹c dalej (i w tej w³aœnie opcji), jeszcze bardziej doceni³em kulturê i dok³adnoœæ tego zakresu - poprzez Elany 500 mo¿na
us³yszeæ naturalne, lekko „drewniane” zabarwienie wielu dŸwiêków basowych, przez inne kolumny gubione albo zmiêkczeniem, albo zbytnim
utwardzeniem. Im d³u¿ej, tym lepiej – dojrza³e,
bogate brzmienie, bez niepotrzebnych dla audiofila dodatkowych pomys³ów na jego „uatrakcyjnienie”. Oczekiwane rozwiniêcie doskona³ych
monitorów Elan 300.
A.K.

ELAN 500
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

5000
ELCO EXIM

Wykonanie i komponenty
Tradycja i nowoczesnoœæ w b³yszcz¹cej formie. Doskona³e przetworniki na bazie klasycznych materia³ów
membran, do tego solidne i piêknie wykoñczone
obudowy.
Laboratorium
Bardzo dobre zrównowa¿enie zakresu œredniowysokotonowego, nisko siêgaj¹cy bas, wysoka efektywnoœæ i bezpieczna impedancja. Pomiary na pi¹tkê.
Brzmienie
Neutralne, dojrza³e, nieprzejaskrawione, ale bogate w
niuanse, z du¿ym zapasem naturalnej dynamiki i
piêknym basem – mocnym i dok³adnie rysowanym.
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HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 5000 z³
Minima impedancji Elana 500 nie powinny
okazaæ siê trudne dla normalnego wzmacniacza –
w ¿adnym punkcie charakterystyki (rys. 1) nie
schodzimy poni¿ej 5 omów. Mo¿na wiêc uznaæ
tê konstrukcjê za znamionowo 6-omow¹, a w
dodatku okazuje siê, ¿e nie idzie za tym kompromis co do efektywnoœci – 88dB to w tej sytuacji
wynik wiêcej ni¿ dobry, Elan 500 jest obci¹¿eniem wygodnym i uniwersalnym.
Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) te¿
mo¿e siê podobaæ – widaæ lekkie wzmocnienie
niskich czêstotliwoœci, ale nawet wraz z tym
mieœcimy siê w granicach +/-2,5dB w bardzo
szerokim pasmie 35Hz-20kHz (a pewnie i dalej,
czego nasz pomiar ju¿ nie pokazuje), w zakresie od 300Hz wzwy¿ trzymamy siê w granicach
+/-1,5dB, co dla zespo³u g³oœnikowego jest wynikiem nie podlegaj¹cym ¿adnej krytyce, wreszcie doceniæ musimy zaznaczone ju¿ bardzo ³adne
rozci¹gniêcie basu.
Jednak w sytuacji, kiedy na osi g³ównej nie
mamy ani odrobinê podniesionego poziomu tonów wysokich, mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e na
osiach 15O i 30O góra pasma bêdzie ju¿ dyskryminowana, i dlatego nale¿y utrzymaæ kolumny skierowane wprost na miejsce ods³uchowe. Potwierdza to rys. 3, chocia¿ przyznaæ trzeba, ¿e pod
k¹tem 15 O charakterystyka trzyma siê bardzo
dzielnie. Zbyt cichych wysokich tonów nie musimy siê obawiaæ – pamiêtajmy o mo¿liwoœci podniesienia ich poziomu o 2dB. Wobec zmierzonej
powœci¹gliwoœci w tym zakresie w ustawieniu
„neutralnym” mo¿e siê to okazaæ nie tyle konieczne, co po prostu korzystne, i wcale nie obarczone przejaskrawieniem.
Maskownica jest mo¿e jedynym fragmentem
w konstrukcji Elanów, nad którymi projektant
d³u¿ej siê nie pochyli³, przynajmniej nie nad akustycznym aspektem ich profilu. Wewnêtrzne krawêdzie nie zosta³y sfazowane, powoduj¹ wiêc
odbicia i interferencje, widoczne na rys. 4 w postaci os³abieñ koncentruj¹cych siê wokó³ 3kHz,
7kHz i 15kHz. W innym przypadku powiedzielibyœmy, ¿e nie wygl¹da to wcale tragicznie, ale
bez maskownicy charakterystyka prezentuje siê
tak ³adnie, ¿e szkoda j¹ psuæ – dlatego maskownicê wyprowadziæ.
Rys. 5 to obrazek ju¿ raczej dla konstruktorów, ni¿ u¿ytkowników. Krzywe ciœnienia z otworów maj¹ wyraŸnie zaznaczone wierzcho³ki,
nieco inne zbocza w kierunku œrednich czêstotliwoœci wynikaj¹ z niejednakowego transmitowania rezonansów paso¿ytniczych obudowy, na
Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W] **
Wymiary (WxSxG) [cm]

rys. 2. Elan 500, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Elan 500, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 4. Elan 500, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

skutek ró¿nej pozycji otworów na tylnej œciance
– mo¿e to mieæ a¿ takie znaczenie. Rozejœcie siê
charakterystyk samych g³oœników wynika oczywiœcie z innego ich filtrowania.
Widaæ, ¿e Elany 500 strojono bardzo „audiofilsko”, i bardzo podobnie jak testowane dwa
miesi¹ce temu Elany 300. Istotna ró¿nica dotyczy
basu – tutaj znacznie lepiej rozci¹gniêtego.

6
88
180
100x24x36,5

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

Odlewane kosze wszystkich g³oœników, wraz
z ekranami uk³adów magnetycznych, pokryto
lakierem proszkowym – w konstrukcjach Elanów
wszystko przygotowano solidnie, starannie
i elegancko.
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rys. 3. Elan 500, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.

rys. 5. Elan 500, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

