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Je¿eli by³aby to prawda powszechnie znana,
nie mia³oby mo¿e sensu jej nawet powta-
rzaæ, ale pewien paradoks tkwi w tym, ¿e
o ile takie marki jak B&W, Focal czy
Dynaudio s¹ dobrze rozpoznawane

i doceniane za swoje osi¹gniêcia, to nie
ustêpuj¹cy im zaawansowaniem, ale jednak nie
tak szeroko znany Elac jest trochê poszkodo-
wany – pozostaje w cieniu najwiêkszych,
a tymczasem jego osi¹gniêcia techniczne
uzasadnia³yby wystêpowanie w pierwszym
szeregu. Nie post¹piê niepolitycznie i nie
wymieniê wielu firm, które s¹ w sytuacji
odwrotnej – dziêki sprawnemu marketingowi
i trafieniu w kapryœne gusta, zainwestowanym
pieni¹dzom, osi¹gnê³y albo wiêksz¹ popular-
noœæ, albo wy¿sz¹ pozycjê w rankingu
audiofilskich upodobañ, czyli generalnie wiêkszy
sukces. I nie przes¹dzam te¿, czy Elacowi
wy¿sza pozycja bezwzglêdnie siê nale¿y – niech
wolny rynek o tym decyduje – ale mo¿na
stwierdziæ z ca³¹ pewnoœci¹ to, co zasygnalizo-
wa³em na pocz¹tku – innowacyjnoœæ,
oryginalnoœæ i poziom techniczny projektów
Elaca zas³uguj¹ na wielki szacunek. W koncep-
cjach Elaca nie ma nadmiaru filozofowania,
ideologizowania i voodoo, gry pozorów
i mydlenia oczu, jest rzetelna wiedza,
in¿ynieria, mechanika, akustyka... i z tego ma
p³yn¹æ oczekiwany rezultat koñcowy w postaci
dŸwiêku wysokiej wiernoœci, a nie z natchnienia
i objawieñ hi-endowych wizjonerów-
humanistów.

WSZYSTKO

Elac to jedna z firm
najbardziej zas³u¿onych dla
techniki g³oœnikowej. I chocia¿
brzmi to eufemistycznie
i banalnie, bo podobne
slogany mo¿na przeczytaæ
w samolubnych prezentacjach
wielu producentów, to
w przypadku Elaca mamy do
czynienia z g³êbokim
znaczeniem tego stwierdzenia.
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Dobrej kolumny nie zrobi muzyk czy nawet
najwiêkszy mi³oœnik muzyki, bo oni znaj¹ siê na
muzyce, a nie na robieniu kolumn! Znam takich,
którzy po wielu latach prowadzenia firmy i “kon-
struowania” pytaj¹ o rzeczy zupe³nie podstawo-
we... Ostateczna weryfikacja jakoœci zespo³ów
g³oœnikowych  i wszelkich innych urz¹dzeñ audio
nastêpuje na drodze prób ods³uchowych, a tutaj
zastosowanie znajduje muzyka, jednak œmiem
twierdziæ, ¿e umiejêtnoœæ oceny potrzebn¹ w tym
zakresie znacznie ³atwej opanowaæ, ni¿ staæ siê
konstruktorem z krwi i koœci. Zreszt¹ widaæ to
dooko³a – ekspertów w sprawie brzmienia mamy
tylu, ilu audiofilów, na szczêœcie tylko niektórym
z nich wydaje siê, ¿e przez to automatycznie mo-
g¹ zostaæ projektantami urz¹dzeñ audio. Oczy-
wiœcie muzyczne upodobania prawdziwych kon-
struktorów mog¹ mieæ pewien wp³yw na charak-
ter brzmienia ich dzie³, jednak i tego bym nie
przecenia³; dobra kolumna jest uniwersalna, bo
dobrze nagrana p³yta z muzyk¹ klasyczn¹ dopro-
wadzi jej konstruktora do takiego jej dostrojenia,
które zaprocentuje równie¿ przy odtwarzaniu
dobrze nagranej p³yty rockowej. A to, ¿e Ÿle na-
grane p³yty zabrzmi¹ Ÿle, nie jest ju¿ win¹ g³oœni-
ków, a wrêcz ich zas³ug¹. Refleksje te nawi¹zuj¹
w³aœnie do bardzo “technicznego” charakteru
produktów Elaca – i w zgodzie z powy¿szymi
pogl¹dami, technicznego w najlepszym tego s³o-
wa znaczeniu. Kropkê nad “i” mojej sympatii dla
tego producenta (co nie oznacza bezkrytycznego
entuzjazmu dla ka¿dego projektu) postawi³o spo-
tkanie z konstruktorami firmy dwa lata temu –
podczas prezentacji œwie¿utkiego wówczas mo-
delu FS 607 X-JET. Ich kompetencja, rzeczo-

cie¿ konstrukcja referencyjna, najdro¿szy pro-
dukt Elaca. St¹d te¿ 609 X-Pi zawiera wszystko
to, co najlepsze w dorobku niemieckiej firmy. To
zrozumia³e, pojawia siê jednak przys³owiowy
problem dwóch grzybów w jednym barszczu.
Otó¿ Elac ma na swoim koncie dwa zupe³nie
ró¿ne, bardzo zaawansowane i niekonwencjonal-
ne typy przetworników wysokotonowych. Wy-
starczy³by jeden albo drugi, ale tutaj projektanci
nie oparli siê pokusie, aby zastosowaæ... obydwa
naraz. Sytuacja jest naprawdê niezwyk³a nie tyl-
ko ze wzglêdu na oryginalnoœæ samych przetwor-
ników, ale i ze wzglêdu na koncepcjê po³¹czenia
ich ze sob¹. ¯e nie jest to konieczne, i ¿e na
pewno nie mamy do czynienia z przetwornikami
których w³aœciwoœci nie pozwalaj¹ im samodziel-
nie przetwarzaæ wysokich tonów, dowodz¹ po-
zosta³e konstrukcje referencyjnej serii 600 –
w modelach 602 i 607 pracuje “tylko” wysokoto-
nowy JET, w wiêkszym modelu 608 4Pi zostaje
on zast¹piony przez przetwornik 4Pi, a tylko
w naszym pomnikowym 609 X-Pi s¹ obydwa.
Sam JET jest przetwornikiem wyj¹tkowym, tym
bardziej w tej wersji, w jakiej wystêpuje w kon-
strukcjach serii 600 – w koncentrycznym uk³a-
dzie ze œredniotonowym, ale o tym potem; prze-
twarza pasmo do 50kHz (wed³ug danych produ-
centa), i nie ma ¿adnych powodów, aby ograni-
czaæ jego pasmo od góry i wprowadzaæ kolejny
przetwornik... ¿adnych, poza tym jednym -
samo istnienie przetwornika 4Pi, który przez kil-
kanaœcie lat by³ najwiêksz¹ gwiazd¹, najwa¿niej-
szym symbolem elakowych technologii, nie po-
zwala go pomin¹æ w programie flagowca. Bo tu
pominiêty, by³by przez JET-a zdetronizowany
i zdeprecjonowany. A do tego Elac nie chce do-
puœciæ. Na razie.

Skoro jednak musi byæ 4Pi, to czy musi byæ
JET? Nie musi, i dlatego nie ma go w konstrukcji
608 4Pi. Co prawda wymaga to zastosowania
specjalnego przetwornika œredniotonowego –
a w zasadzie œrednio-wysokotonowego, który
pozwoli ustawiæ wysok¹ czêstotliwoœæ podzia³u
– nie ni¿sz¹ ni¿ 5kHz, bo 4Pi ni¿szych nie lubi; ale
do tego celu bardzo dobra jest np. 38-mm kopu³-
ka, i tak¹ w³aœnie zainstalowano w modelu 608
4Pi. I wszystko siê piêknie sk³ada... jednak szuka-
j¹c argumentów za przeobra¿eniem – na kolej-
nym, ju¿ ostatnim etapie projektowania konstruk-
cji bezkompromisowej – takiego uk³adu w uk³ad
w³aœnie zastosowany w modelu 609 X-Pi, mo¿na
zwróciæ uwagê, ¿e tak ma³y g³oœnik œredniotono-
wy poci¹ga za sob¹ równoczeœnie doœæ wysok¹
czêstotliwoœæ podzia³u miêdzy sekcj¹ niskotono-
w¹ a œredniotonow¹, która w modelu 608 4Pi
“wypada” w samym œrodku pasma akustycznego,
przy 1kHz. Mo¿na to uznaæ za dobry powód do
“wymiany” 38-mm kopu³ki, ale ju¿ nie na inny
g³oœnik œredniotonowy czy samego wysokotono-
wego JET-a, ale na koncentryczny uk³ad œrednio-
wysokotonowy, co daje te¿ okazjê zademonstro-
wania we flagowcu ju¿ trzeciego “kosmicznego”
rozwi¹zania, a przez to pojawia siê i czwarte...

woœæ, wrêcz skromnoœæ na tle wystêpów marke-
tingowych prestidigitatorów z innych firm, zo-
sta³a podsumowana krótk¹ sesj¹ pods³uchow¹,
podczas której pos³u¿ono siê zupe³nie niekon-
wencjonalnymi w takich warunkach próbkami
muzycznymi – ¿adnymi ogranymi p³ytami testo-
wymi, ale bardzo ciekawymi, zró¿nicowanymi,
starymi i nowymi, po prostu fajnymi kawa³kami,
które bardzo dobrze pokazywa³y praktyczne
umiejêtnoœci kolumn. Sta³o siê te¿ jasne, ¿e ci
ludzie, maj¹c na podorêdziu takie p³yty, s³uchaj¹

muzyki dla przyjemnoœci, a nie tylko z obo-
wi¹zku, co tym bardziej przekonuje.

Jest te¿ i w samej konstrukcji 609 X-
Pi nie tylko techniczna doskona³oœæ,
dok³adnoœæ, ale i trochê fantazji, co
mo¿na wrêcz odczytywaæ jako przeja-
wy... niedojrza³oœci konstruktora. Jak
to, przecie¿ dopiero co twierdzi³em,
¿e mamy do czynienia z dzie³em g³oœ-

nikowych profesorów, a nie amato-
rów. Oczywiœcie wszystko co zro-
bili, zosta³o dok³adnie przemyœla-
ne i sprawdzone. Ale zosta³o te¿,

tak podejrzewam, zaplanowane nie
tylko  pod  k¹tem  brzmienia,  ale
i “wizerunku”, w przypadku 609 X-
Pi niezwykle wa¿nego, bo to prze-

Wspó³praca dwóch g³oœników wysokotono-
wych mo¿e byæ regulowana przez u¿ytkow-
nika, który ustala, od jakiej czêstotliwoœci
przetwarzanie przejmuje 4Pi, lub czy nie
zostanie on w ogóle od³¹czony. Jest równie¿
regulacja poziomu œrednich tonów.

Kosmici wyl¹dowali – ¿arty
¿artami, ale w konstrukcji 609 X-Pi

“kosmiczne” rozwi¹zania pojawiaj¹
siê ca³ym stadem. Na szczycie jedyny

w swoim rodzaju, dookólnie promieniuj¹-
cy wstêgowy 4Pi, poni¿ej koncentryczny

œrednio-wysokotonowy X-JET, a pod nim
pierwszy z trzech niskotonowych. ¯aden

z nich nie jest normalny...
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Wysokotonowy JET promieniuje przez piêæ poziomych szczelin
(za którymi widaæ jego pofa³dowan¹ w “harmonijkê”, aluminiow¹
membranê). Dooko³a JET-a pracuje pierœcieniowa membrana sekcji
œredniotonowej, o wewnêtrznej strukturze “plastra miodu”
(widoczna na przejœciu z oœwietlo-
nej do zacienionej czêœci).
Delikatna wstêga dookólne-
go 4Pi chroniona jest
przez równie¿ delikatn¹,
akustycznie przezroczyst¹
siateczkê.

Je¿eli przetwornik 4Pi jest pierwszym hitem, sam JET drugim, to po³¹-
czenie JET-a w jeden organizm z przetwornikiem œredniotonowym jest ju¿
trzecim, a dalsze koordynowanie pracy tego podsystemu z przetwornikiem
4Pi zosta³o przeprowadzone w sposób otwieraj¹cy kolejny rozdzia³... Bo
jednak konstruktor 609 X-Pi nie mia³ sumienia bezwzglêdnie ograniczaæ
pracy JET-a tylko do ok. 5kHz. Wprowadzi³ wielostopniow¹ regulacjê, któ-
ra przesuwa czêstotliwoœæ podzia³u pomiêdzy JET-em a 4Pi od 6kHz, po-
przez 9, 12, 16kHz... a¿ do ca³kowitego wy³¹czenia 4Pi! Sytuacja jest wiêc
skomplikowana, ale w pewnym sensie wyjaœniona – te wszystkie opcje
wprowadzaj¹ nas w swoisty obszar akustycznej nieoznaczonoœci, konstruk-
tor nie jest w stanie okreœliæ jednego typu charakterystyki jako optymalnej,
daje u¿ytkownikowi du¿e polu manewru. Opcja ca³kowitego wy³¹czenia 4Pi
wskazuje dobitnie, ¿e za charakterystykê i brzmienie najlepsze w pewnych
warunkach (a chodzi nie tylko o akustykê pomieszczenia, lecz tak¿e o upo-
dobania s³uchacza) mo¿e zostaæ uznane takie, jakiego Ÿród³em w zakresie
wysokich tonów jest sam JET. “Wyda³o siê”, ¿e 4Pi nie jest nam do szczêœ-
cia koniecznie potrzebny, tak wiêc jego faktyczna detronizacja w pewnym
sensie zosta³a dokonana, poprzez wprowadzenie samej opcji jego wy³¹cze-
nia. Zarazem nawet wy³¹czony, formalnie nadal króluje, siedz¹c sobie na
szczycie ca³ej kolumny. Wypada, choæ nie po raz pierwszy, wspomnieæ
tak¿e o “uniwersalnych” problemach ³¹czenia g³oœników wysokotonowych.
W tym zakresie czêstotliwoœci fale s¹ tak krótkie, ¿e ju¿ niewielkie zmiany
k¹ta w p³aszczyŸnie pionowej (osi, na jakiej znajduje siê s³uchacz czy punkt
pomiarowy), powoduj¹ zaburzenia korelacji fazowej pomiêdzy g³oœnikami
w tym w³aœnie zakresie, a st¹d zapad³oœci na charakterystyce przetwarza-
nia. Inaczej mówi¹c, charakterystyka (i brzmienie) konstrukcji z par¹ wyso-
kotonowych jest silnie uzale¿nione od wysokoœci, na jakiej znajduje siê
mikrofon (i s³uchacz); dobrze dostrojona konstrukcja tego typu wyznaczy
oœ najlepszej charakterystyki na sensownej wysokoœci (80-100cm – na ta-
kiej bowiem wysokoœci zwykle znajduj¹ siê uszy s³uchacza), a efekt zapad-
³oœci po wyjœciu poza tê oœ zminimalizuje za pomoc¹ filtrów wy¿szego
rzêdu, które z obydwu stron zawê¿¹ zakres wspó³pracy obydwu g³oœni-
ków, i st¹d zapad³oœci bêd¹ podobnie w¹skie. Mimo to rozdzielanie pasma
wysokotonowego pomiêdzy dwa ró¿ne g³oœniki nie jest zalecane, i ma racjê
bytu tylko w sytuacjach wyj¹tkowych. Zreszt¹ idea koncentrycznego uk³a-
du œrednio-wysokotonowego wywodzi siê w du¿ej mierze w³aœnie z d¹¿e-
nia do zmniejszenia niekorzystnego zjawiska zmian relacji fazowych miêdzy
przetwornikami, powstaj¹cych pod ró¿nymi k¹tami.

Równie¿ przetwornik X-JET mo¿e byæ
os³oniêty a¿urow¹ siatk¹, która wedle
ustaleñ naszego laboratorium, ma zupe³nie
pomijalny wp³yw na charakterystyki.
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Wprowadzenie przetwornika wysokotono-
wego w centrum œredniotonowego “automa-
tycznie” redukuje problem przesuniêæ fazowych,
bo akustyczne centrum przetwornika œrednioto-
nowego powstaje w obszarze przetwornika wy-
sokotonowego, i pozostaje tam bez wzglêdu na
k¹t, pod jakim bêdziemy obserwowaæ ten uk³ad.
Nie oznacza to, ¿e charakterystyki kierunkowe
ca³ego uk³adu staj¹ siê doskona³e, bo nadal s¹
pochodnymi niedoskona³ych charakterystyk kie-
runkowych poszczególnych przetworników, jed-
nak usuniêty zostaje problem dodatkowy, który
pojawia siê zwykle na skutek samej wspó³pracy
przesuniêtych wzglêdem siebie przetworników –
bo teraz... nie s¹ one ju¿ przesuniête. Ale nie ma
ró¿y bez kolców, i w technice g³oœnikowej roz-
wi¹zywanie pewnych problemów niemal zawsze
przynosi kolejne, mo¿e ju¿ mniejsze, ale za-
wsze... Tak jest i tutaj – wy³uszczony powy¿ej
problem “fazowy” (i nie tylko) jest przypisany
uk³adom wielodro¿nym, które zapanowa³y nad

dawnymi g³oœnikami szerokopasmowymi przede
wszystkim dla rozszerzenia pasma przenoszenia;
teraz “zintegrowanie” ró¿nych przetworników
w obrêbie uk³adu koncentrycznego (do pewnego
stopnia symuluj¹cego dzia³anie g³oœnika szeroko-
pasmowego – w jego pozytywach), jest powa¿-
nym wyzwaniem technicznym, przecie¿ bardzo
krêpuj¹cym swobodê projektowania ka¿dego
z tych przetworników z osobna – trzeba je do
siebie przede wszystkim mechanicznie dopaso-
waæ. W mo¿liwie najprostszy, a jednak wci¹¿
udoskonalany sposób, radzi sobie z tym opaten-
towany przez KEF-a uk³ad o firmowej nazwie
Uni-Q – w œrodku klasycznie wygl¹daj¹cej mem-
brany nisko-œredniotonowej, znajduje siê kopu³-
ka wysokotonowa, której uk³ad napêdowy (cew-
ka drgaj¹ca i miniaturowy neodymowy magnes)
zmieœci³ siê  w œrodku uk³adu napêdowego prze-
twornika (nisko)œredniotonowego.

Tylko tyle, i a¿ tyle. Rozwi¹zanie Elaca jest
jednak ambitniejsze. Ju¿ wiemy, ¿e jako prze-
twornik wysokotonowy zaimplementowany zo-
sta³ JET – bêd¹cy odmian¹ przetwornika wstêgo-
wego; wewnêtrznym elementem drgaj¹cym jest
tutaj du¿a powierzchnia lekkiej folii aluminiowej,
posk³adanej w harmonijkê, która pod wp³ywem
napiêcia zmienia kszta³t i wytwarza ciœnienie da-
lej transformowane przez cienkie szczeliny. Ze
wzglêdu na wymiary, wprowadzenie takiego
przetwornika do œrodka typowego “sto¿kowe-
go” g³oœnika œredniotonowego czy nisko-œred-
niotonowego nie wchodzi³o w grê. Takie wyzwa-
nia czasami procentuj¹ kompromisami, a czasami
wrêcz przeciwnie – rozwi¹zaniami radykalnymi
i znacznie lepszymi, ni¿ pierwowzory. W uk³a-
dzie X-JET, bo tak ochrzci³ swój koncentryczny
uk³ad Elac, g³oœnik wysokotonowy ma ostatecz-
nie znacznie lepsze warunki promieniowania, ni¿
kopu³ka w sto¿ku, poniewa¿ membrana sekcji
œredniotonowej zosta³a uformowana na kszta³t
p³askiego pierœcienia, nie tworz¹cego wokó³
przetwornika wysokotonowego przeszkody ani
niczego przypominaj¹cego tubê, co mog³oby nie-
korzystnie wp³ywaæ na rozpraszanie fal wysokich
czêstotliwoœci. G³oœnik wysokotonowy czuje siê
mniej-wiêcej tak, jakby by³ osadzony niezale¿nie,

na p³askim froncie obudowy. Mniej-wiêcej, bo
dwa niewielkie wybrzuszenia zawieszeñ memb-
rany œredniotonowej musz¹ wprowadzaæ pewne
“efekty uboczne”, ale jest du¿a szansa, ¿e s¹ one
naprawdê marginalne.

W tym momencie trzeba jednak rozwi¹zaæ ko-
lejny problem – sztywnoœci membrany œrednioto-
nowej.

Znany, w przybli¿eniu sto¿kowy profil wiêk-
szoœci membran pozwala osi¹gaæ du¿¹ ich sztyw-
noœæ przy relatywnie ma³ej masie; membrana
p³aska jest znacznie bardziej podatna na od-
kszta³cenia pod wp³ywem si³y j¹ poruszaj¹cej.
Tutaj a¿ rewolucyjne technologie nie by³y po-
trzebne, wykorzystano znan¹ z doskona³ego sto-
sunku sztywnoœci do masy, strukturê plastra
miodu, wykonan¹ z folii aluminiowej. Powierzch-
nia membrany jest w sumie niewielka, napêdza j¹
jednak potê¿na, trzycalowa (76 mm) cewka, na-
winiêta p³askim drutem, i wspó³pracuj¹ca z neo-
dymowym uk³adem magnetycznym, co gwaran-
tuje potrzebn¹ efektywnoœæ, konieczne tutaj
kompaktowe rozmiary, a przy okazji ni¿sze znie-
kszta³cenia i mniejsze pole rozproszone. Jednak
du¿y stosunek masy cewki do masy membrany
nie pozwoli takiemu przetwornikowi œrednioto-
nowemu, mimo niewielkiej œrednicy, osi¹gaæ wy-
sokich czêstotliwoœci granicznych (st¹d podzia³
z JET-em ju¿ przy 2,5kHz – chocia¿ sam JET jest
doœæ delikatny i nie lubi niskich czêstotliwoœci
podzia³u), a ma³a powierzchnia i wychylenie pra-
cowaæ w pobli¿u niskich tonów, zw³aszcza w du-
¿ej kolumnie, która ma charakteryzowaæ siê du¿¹
wytrzyma³oœci¹ (podzia³ z sekcj¹ niskotonowych
ustalono przy 400Hz, i tak ca³kiem nisko). Prze-
wag¹ Uni-Q pozostaje wiêc jego zdolnoœæ do
dzia³ania jako pe³nozakresowy dwudro¿ny uk³ad
nisko-œrednio-wysokotonowy, natomiast X-JET
jest bardziej wyspecjalizowanym uk³adem œred-
nio-wysokotonowym.

Wcale nie olbrzymie, ale fascynuj¹ce technicznym wyrafinowaniem
g³oœniki niskotonowe i ich uk³ady magnetyczne – konfiguracjê
krótka cewka - d³uga szczelina napêdza zespó³ neodymowych
magnesów, daj¹c silny stru-
mieñ i mo¿liwoœæ ch³odzenia.

Konstrukcja ca³ego X-JET-a jest z ty³u zamkniêta –
promieniowanie od tylnej strony membrany œredniotonowej
jest wiêc wyt³umiane w bardzo ma³ej objêtoœci,
czêstotliwoœæ rezonansowa le¿y prawdopo-
dobnie doœæ wysoko, i dlatego g³oœnik ten
nie mo¿e pracowaæ z niskimi czêstotliwoœcia-
mi podzia³u.

W obydwu przetwornikach X-JET-a
zastosowano magnesy neodymowe, które

pozwalaj¹ uzyskaæ odpowiedni¹ efektywnoœæ
przy niewielkich wymiarach uk³adów,

koniecznych dla ich po³¹czenia w kompakto-
wym koncentrycznym organizmie.
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Sekcja niskotonowa sk³ada siê
z trzech g³oœników 18-cm. To ju¿
wystarczy, nawet dla flagowca –
trzy nowoczesne osiemnastki potrafi¹ nabroiæ, a choæby by³o ich i dwa razy
wiêcej, to i tak nie przekonaj¹ tych, którzy zawsze s³ysz¹ lepiej, widz¹c
g³oœniki dwunastocalowe. Zostawmy ten temat. Widok b³yszcz¹cych,
wklês³ych membran zafascynuje z kolei tych, którzy z Elakiem zetkn¹ siê
po raz pierwszy, z kolei spotkania z tañszymi kolumnami tego producenta,
równie¿ wyposa¿onymi w aluminiowe “miski” mog¹ trochê odczarowaæ
referencyjne konstrukcje serii 600 – nie jest to bowiem technologia za-
strze¿ona tylko dla najlepszych modeli. Dlatego Elac i w konstrukcji g³oœni-
ków niskotonowych przygotowa³ coœ specjalnego, tyle ¿e z zewn¹trz nie-
widocznego. I dla mnie by³o to zaskakuj¹ce, bo przed zetkniêciem z samy-
mi kolumnami nie zapoznawa³em siê dok³adnie z materia³ami informacyjny-
mi na ich temat. Wykrêcam wiêc g³oœniki niskotonowe, spodziewaj¹c siê
ujrzeæ standardowe, ferrytowe uk³ady magnetyczne, a tutaj... ca³y wianu-
szek mniejszych magnesów, przypominaj¹cych technikê fokalowych nisko-
tonowych Audiomów. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu, mo¿liwa jest skuteczne
wentylacja cewki szczelinami pozostaj¹cymi miêdzy pierœcieniami magne-
sów. Francuska firma, która jest z tego rozwi¹zania najbardziej znana, sto-
suje jednak “zwyk³e” pierœcienie ferrytowe, a Elac idzie krok dalej – tutaj
“plasterki” s¹ neodymowe, daj¹c lepsze parametry pola magnetycznego. To
nie koniec rewelacji. Wysoka efektywnoœæ, dostarczana przez magnesy
neodymowe, pozwoli³a skonfigurowaæ rzadko spotykany, bo s³abszy pod
wzglêdem sprawnoœci energetycznej, ale gwarantuj¹cy najni¿sze zniekszta³-
cenia, uk³ad krótka cewka-d³uga szczelina. Dla zapewnienia liniowej pracy
w za³o¿onym zakresie amplitud, zwykle to uzwojenia cewki “wystaj¹” po-
ni¿ej i powy¿ej krótkiej szczeliny magnetycznej; poniewa¿ jednak w tym
obszarze pole staje siê rozproszone, i w dodatku ma nieco inny kszta³t po
obydwu stronach szczeliny, st¹d staje siê Ÿród³em zniekszta³ceñ. Je¿eli
cewka bêdzie nie znacznie d³u¿sza, ale znacznie krótsza od szczeliny, tak
aby poruszaj¹c siê, wszystkie jej uzwojenia ca³y czas w niej pozostawa³y,
wówczas ca³y pr¹d przez ni¹ p³yn¹cy bêdzie wspó³dzia³a³ z jednorodnym
polem. Ale nie mo¿e byæ inaczej - krótka cewka jest Ÿród³em kolejnego
zmartwienia – nie tylko efektywnoœæ takiego uk³adu mo¿e byæ niska (co
jednak przezwyciê¿ono silnymi magnesami neodymowymi), ale i wytrzyma-
³oœæ mo¿e byæ problematyczna (mniejsza powierzchnia uzwojeñ nie daje
cewce du¿ej pojemnoœci cieplnej). St¹d te¿ szczególnie wa¿na jest mo¿li-
woœæ jej wentylacji, a tak¿e fakt, ¿e nawiniêto j¹ na karkasie z tytanu, który
jest doskona³ym “radiatorem”, jednoczeœnie stabilnym mechanicznie i nie
pozwalaj¹cym na powstawanie pr¹dów wirowych. Przypomnijmy, ¿e mem-
brana, widoczna z zewnêtrz jako “miska”, faktycznie z³o¿ona jest z ze-
wnêtrznej warstwy aluminiowej i bêd¹cego dla niej podparciem, po³¹czo-
nego bezpoœrednio z cewk¹, celulozowego sto¿ka. Taka struktura jest bar-
dzo sztywna, ma du¿¹ stratnoœæ wewnêtrzn¹, a do tego... jak widaæ, jest
bardzo “dekoracyjna”. Nic dziwnego, ¿e Elac od lat jej nie zmienia. Teraz
do³o¿y³ “tylko” chyba najnowoczeœniejszy uk³ad magnetyczny, jaki kiedy-
kolwiek spotka³em. Szkoda, ¿e ten typ przetwornika niskotonowego spo-
tkamy wy³¹cznie w konstrukcji 609 X-Pi, a nie we wszystkich modelach
serii 600. Trudno by³oby to jednak stwierdziæ na podstawie danych katalo-
gowych – producent nie robi tam bowiem rozró¿nienia, wszystkie g³oœniki
18-cm przedstawiaj¹c jako “180 AS cone” (Aluminium-Sandwich), w czêœci
ogólnej pokazuj¹c jednak zdjêcie “naszej” wersji “LLD-Technology”. To, ¿e
w modelu 608 4Pi zastosowano “zwyk³e” 18-tki, wiemy po prostu z nasze-
go testu tych kolumn.

Pojedynczy tunel bas-refleks
o œrednicy 7-cm mocuje siê
z du¿¹ mas¹ powietrza
pompowan¹ przez trójkê
niskotonowych, które s¹
zdolne do du¿ych amplitud,
st¹d mo¿na obawiaæ siê o linio-
we dzia³anie uk³adu rezonan-
sowego przy wysokich
poziomach wysterowania.
Gniazdo przy³¹czeniowe jest
podwójne, typowe zwory
mog¹ zostaæ zast¹pione
krótkimi odcinkami przewo-
dów VdH CS122, zakoñczo-
nych wtykami bananowymi,
które s¹ w komplecie.
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...najwiêksze elementy filtrów g³oœników
niskotonowych schowano w dolnej czêœci
obudowy, pomiêdzy przedni¹ œciank¹
a pionowym wzmocnieniem ca³ej konstruk-
cji. Do dolnej p³yty przymocowano ciê¿ki
stalowy blok, poprawiaj¹cy stabilnoœæ
kolumny.

Obudowê z³o¿ono z p³yt mdf (na zdjêciu
widoczna przednia œcianka) i aluminium
(wygiête œcianki boczne, górna i dolna).
W po³¹czeniach widaæ elastyczne substancje
uszczelniaj¹ce.

...Po odkrêceniu terminalu
przy³¹czeniowego, widzimy
kolejne uk³ady elektryczne
– to najprawdopodobniej
filtry przetwornika
œredniotonowego, a mo¿e
i innych...

Od zwrotnicy trudno wymagaæ, aby czymkol-
wiek imponowa³a a¿ tak, jak potrafi¹ to niektóre
g³oœniki – zw³aszcza takie, jak w 609 X-Pi – ale
jej skomplikowanie jest fascynuj¹ce. Takie roz-
budowanie uk³adu nie dla  ka¿dego konstruktora
bêdzie wzorem, bo jednak zwykle szuka siê roz-
s¹dnego kompromisu, uwzglêdniaj¹cego postulat
stosowania najmniejszej spe³niaj¹cej swoje zada-
nie liczby elementów, jednak s¹ producenci,
którzy id¹ na ca³oœæ - zw³aszcza w swoich refe-
rencyjnych konstrukcjach. Uk³ad elektryczny 609
X-Pi rozbito na kilka p³ytek – jedn¹ przymocowa-
no do modu³u regulacji, dwie do gniazda, jedn¹
ukryto blisko coko³u. Wiêkszoœæ elementów to
“drobnica” – bo pracuj¹ w filtrach o wysokich
czêstotliwoœciach granicznych, ma³e pojemnoœci
i indukcyjnoœci zrealizowano wiêc bez problemu
na cewkach powietrznych i kondensatorach poli-
propylenowych. Rozbudowanie filtrów w 609 X-
Pi mo¿na w du¿ej mierze wyt³umaczyæ wielo-
stopniow¹ regulacj¹ podzia³u miêdzy JET-em
a 4Pi, jak te¿ cztero...i-pó³dro¿n¹ konfiguracj¹.
Jak bowiem wynika z informacji producenta, fun-
kcjonuj¹ w niej a¿ cztery czêstotliwoœci podzia³u
– 150Hz, 400Hz, 2,5KKz i zmienna czwarta (po-
miêdzy wysokotonowymi). Jednak ta pierwsza,
150Hz, wskazuje ¿e nie wszystkie “osiemnastki”
przetwarzaj¹ a¿ do 400Hz. Jednak wszystkie bez
ró¿nicy pracuj¹ we wspólnym, klasycznym bas-
refleksie. Tunel o œrednicy 7-cm wyprowadzono
na tylnej œciance, powy¿ej gniazda przy³¹czenio-
wego. Przez moment rozgl¹da³em siê za drugim,
bo jeden otwór tej wielkoœci dla trzech 18-cm
g³oœników o du¿ej amplitudzie to trochê ma³o...
ale niczego wiêcej nie znalaz³em. W komplecie
nie by³o te¿ piankowych zatyczek, które Elac
czêsto dodawa³ do swoich kolumn, aby w razie
“awarii” zamieniaæ je w obudowy zamkniête. Wi-
docznie samo strojenie bas-refleksu 609 X-Pi
gwarantuje dobre rezultaty równie¿ w trudniej-
szych sytuacjach akustycznych (ustawienie blisko
œcian), z drugiej strony nie s¹ to z za³o¿enia ko-
lumny, które maj¹ zostaæ wciœniête miêdzy fotel
a mebloœciankê, powinny “oddychaæ” równie¿
z powodu obecnoœci dookólnie promieniuj¹cego
przetwornika 4Pi. Coœ ju¿ o nim wspomnieliœmy,
o jego “strategicznej” pozycji w technice, historii
i marketingu Elaca, widaæ te¿ jego strategiczn¹
pozycjê w samej konstrukcji 609 X-Pi. Od strony
designu rzecz jest kontrowersyjna – taki grzyb
od razu zostanie zauwa¿ony, i wcale nie wszyst-
kim bêdzie siê podoba³. Ale jest genialny w swoim
doskonale dookólnym promieniowaniu.  Zasada
dzia³ania w sumie prosta – membrana jest ukszta³-
towana w formie pierœcienia, biegn¹cego do-
oko³a systemu magnetycznego. Membrana, po-
dobnie jak w typowych g³oœnikach wstêgowych,
ma wytrawion¹ œcie¿kê przewodz¹c¹ pr¹d sygna-
³u steruj¹cego, i znajduj¹c siê w polu magnetycz-
nym, wykonuje ruchy pulsacyjne, wywo³uj¹ce fa-
lê akustyczn¹. Wstêgê wykonano z folii aluminio-
wej o gruboœci 0,006mm (!), ale to do czego ma-
my “dostêp” z zewn¹trz, to delikatna metalowa

Po odkrêceniu panelu z regulatorami, ukazuje siê
rozbudowany system filtrów i t³umików dla obydwu

g³oœników wysokotonowych...

siateczka. Kogo korci, ¿eby koniecznie dotkn¹æ,
niech dotyka, ale najlepiej swoje...

A obudowa... zwykle jej opis sprowadza siê
do podania gruboœci œcianek i liczby wzmocnieñ,
ale Elac dalej nie  odpuszcza. 609 X-Pi to kon-
strukcja hi-tech od A do Z.

Przede wszystkim “budulcem” kolumny jest
nie tylko mdf, ale te¿ aluminium, i to nie doda-
wane w iloœciach œladowych, w celach czysto de-
signerskich. Przemyœlane po³¹czenie tych dwóch
materia³ów kreuje optymalne parametry mecha-
niczne i akustyczne. Wygiêciu aluminium, a nie
mdf-u, zawdziêczamy wiêc falisty kszta³t bocznych
œcianek – co zwiêksza ich sztywnoœæ i zmniejsza
rezonanse wewn¹trz obudowy. Front (gruboœci
30-mm), ty³ i wewnêtrzne wzmocnienia, w tym
biegn¹c¹ przez ca³¹ wysokoœæ pionow¹ ramê,
wykonano z mdf-u. S¹ jeszcze dwa stalowe prê-
ty, które œci¹gaj¹ boczne œcianki – uchwycone
i regulowane gwintami w listwach wprawionych
w œrodkowe wzmocnienie. To ju¿ niemal mecha-
nika precyzyjna na tle tradycyjnych stolarskich
metod konstruowania obudów, z dodatkiem
sztuki strojenia instrumentów muzycznych. Dla-
tego te¿ 609 X-Pi, kolumny przecie¿ kubaturowo
wcale nie tak wielkie, s¹ imponuj¹co ciê¿kie. Po-
niewa¿ jednak s¹ w¹skie i wysokie, to dla popra-
wienia ich stabilnoœci nie tylko dodano cokó³, ale
i obni¿ono œrodek ciê¿koœci, mocuj¹c do dolnej
œcianki (od wewn¹trz) stalowy blok. Jedynym nie
do koñca dopracowanym elementem 609 X 4Pi

jest wed³ug mnie maskownica, która dziêki nie-
typowej konstrukcji i sposobowi mocowania, od
strony akustycznej okazuje siê bardzo poprawna
(pomiary pokazuj¹, ¿e w niewielkim stopniu
wp³ywa na charakterystyki), ale raz wyjêta ze
szczeliny dooko³a g³oœników, z trudem daje siê
tam w³o¿yæ z powrotem tak, aby mieæ pewnoœæ,
¿e zajê³a ju¿ w³aœciw¹ pozycjê. Ale to szczegó³.
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HI-END

rys. 1. FS609 X−Pi, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie, pozycja regulatora 12kHz.

rys. 5.  FS609 X−Pi, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ regulacji głośnika średniotonowego.

rys. 3.  FS609 X−Pi, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownic.

rys. 2.  FS609 X−Pi, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O, w płaszczyźnie

poziomej.

rys. 4. FS609 X−Pi, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, na wysokościach 80, 90, 100 i 110cm.

rys. 7.  FS609 X−Pi, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O, w płaszczyźnie

poziomej, pozycja regulatora Off – głośnik 4Pi wyłączony.

rys. 6. FS609 X−Pi, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ regulacji częstotliwości podziału

między głośnikami wysokotonowymi.

Planujemy w Audio pewne zmiany, a w ich
ramach ograniczenie powierzchni poœwiêcanych
na pojedyncze testy, jak i na “laboratoria”. Przy-
padek Elaca 609 X-Pi albo przekonuje, ¿e jest to
zamiar jak najbardziej s³uszny, albo ¿e wrêcz
przeciwnie... tak czy siak, tym razem mo¿emy
jeszcze poszaleæ i przedstawiæ bez sztucznych
ograniczeñ przebogat¹ naturê tych niezwyk³ych
kolumn, którym standardowy zestaw pomia-
rów zdecydowanie nie wystarczy. Mi³e sercu la-
boranta komplikacje wprowadza oczywiœcie re-
gulacja podzia³u miêdzy wysokotonowymi, która
obserwowana pod ró¿nymi k¹tami w p³aszczyŸ-
nie pionowej i poziomej mog³aby doprowadziæ
do generowania wielkiej liczby charakterystyk –
dlatego i tak ograniczyliœmy siê do wybranych.

Najpierw przyjêliœmy - do pewnego stopnia
arbitralnie, ale te¿ sugeruj¹c siê œrodkow¹ pozy-
cj¹ tego regulatora – 12kHz jako wyjœciow¹ czês-
totliwoœæ podzia³u miêdzy JET-em a 4Pi, a tak¿e
wysokoœæ 90cm dla osi g³ównej; z realizacji ta-
kich za³o¿eñ wynika charakterystyka na rys. 1
(uwzglêdniaj¹ca te¿ tê jej czêœæ – w zakresie nis-
kotonowym - która zosta³a zmierzona oddziel-
nym pomiarem, w polu bliskim). Nie ma co ukry-
waæ, ten obrazek jest daleki od idea³u – energia
w zakresie wysokich czêstotliwoœci jest znacznie
ni¿sza ni¿ poni¿ej 1kHz, a do tego charakterysty-
ka jest mocno pofalowana, im wy¿ej na skali
czêstotl iwoœci, tym gorzej. Dla wyjaœnienia
wszelkich w¹tpliwoœci dotycz¹cych warunków
pomiaru dodajmy, ¿e zosta³ on przeprowadzony
z odleg³oœci 1,5 metra, a wszystkie odbicia pozo-
sta³y poza czasem pomiaru metod¹ impulsow¹.
Przyjêta wysokoœæ – 90 cm – nie mo¿e zostaæ
zakwestionowana jako nieodpowiednia, chocia¿
sam przetwornik 4Pi znajduje siê znacznie wy¿ej.
Potem zaczê³y siê poszukiwania lepszej charak-
terystyki, zarówno poprzez zmianê czêstotli-
woœci podzia³u miêdzy JET-em a 4Pi, jak i zmianê
wysokoœci, ale wczeœniej, rutynowo, dla ju¿ wy-
branej standardowej wysokoœci i pozycji regula-
torów, zmierzyliœmy charakterystyki pod k¹tami
15O i 30O w p³aszczyŸnie poziomej, a tak¿e zba-
daliœmy wp³yw maskownic.

Samo skrêcanie kolumn, przy ustalonej wyso-
koœci i pozycji regulatora, radykalnie nie poprawi
sytuacji (rys. 2) – pod k¹tem 15O rozk³ad górek
i do³ków w zakresie wysokotonowym zmienia siê,
ale do wyrównania charakterystyki daleko, a pod
k¹tem 30O pojawia siê jeszcze g³êbsze os³abienie
w oktawie 5-10kHz, jak równie¿ powy¿ej 15kHz
(mimo ¿e najwy¿sze czêstotliwoœci teoretycznie
przetwarza ju¿ dookólnie promieniuj¹cy 4Pi).

Na rys. 3 widaæ trzy blisko le¿¹ce charakte-
rystyki – ponownie zmierzone na osi ustalonej
przy rys. 1 – pokazuj¹ce wp³yw maskownic. X-
JET ma w³asn¹ drucian¹ os³onê, której wp³yw, co
trochê zaskakuj¹ce, jest niemal niezauwa¿alny,
g³ówna maskownica ca³ego systemu ma te¿ nie-
wielkie znaczenie... a je¿eli w ogóle, to pozytyw-
ne – to ona lokalnie wyrównuje przebieg w oko-
licach 3-4kHz. Ale praktyczne znaczenie tego
detalu jest, szczerze mówi¹c – ¿adne.

Wiêksze zró¿nicowanie przynosi rys. 4, któ-
ry pokazuje zmianê wysokoœci osi pomiaru
(wci¹¿ przy ustalonej na pocz¹tku pozycji regula-
tora podzia³u – 12kHz). Mo¿emy jednak pozbyæ
siê wyrzutów sumienia, ¿e zawczasu nie znaleŸ-
liœmy ³adniejszej charakterystyki, ni¿ pokazana na
rys. 1, a pochodz¹ca z wysokoœci 90cm – rów-

nie¿ na wysokoœciach 80cm, 100cm, a nawet
110cm, sytuacja jakoœciowo nie ulega zmianie –
charakterystyka wci¹¿ jest obci¹¿ona powa¿nymi
nierównomiernoœciami. Trudno przewidywaæ,
która w ods³uchach by³aby lepsza, choæ zró¿ni-
cowane kszta³ty na pewno oznaczaj¹ ró¿ni¹ce siê
brzmienia.
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rys. 10.  FS609 X−Pi, charakterystyka modułu impedancji.rys. 9.  FS609 X−Pi, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.
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Rys. 5 to znana ju¿ sytuacja na wysokoœci
90cm, ale z dodatkiem regulacji poziomu œred-
nich tonów (+/-1dB) – regulator dzia³a jak powi-
nien, przy okazji pokazuj¹c, w jakim zakresie
pracuje g³oœnik œredniotonowy. Niestety, regulo-
wanie œredniotonowego nie ma wp³ywu na ewolu-
cje charakterystyki w zakresie wysokich tonów.

Rys. 6 przynosi wreszcie istotn¹ i po¿¹dan¹
zmianê – ruszyliœmy bowiem regulator czêstotli-
woœci podzia³u, i porównaliœmy charakterystyki
dla jego wszystkich piêciu pozycji, ³¹cznie z po-
zycj¹ 4Pi Off. Ca³kowite wy³¹czenie dookólnego
piszczyka z gry przynosi najlepsz¹ charakterys-
tykê – pozostaje ju¿ tylko ma³e, lokalne os³abie-
nie przy 3kHz, powy¿ej przebieg wygl¹da ca³-
kiem normalnie, poziom wysokich tonów wyda-
je siê te¿ dobrze dopasowany do œrednich. Ka¿-
da kolejna, ni¿ej le¿¹ca charakterystyka, ozna-
cza po kolei pozycje: 16kHz, 12kHz (tê ju¿ zna-
my z poprzednich rysunków), 9kHz i 6kHz.
Z tego obrazka mo¿na wywnioskowaæ, ¿e
akustyczne skutki dzia³ania regulatora nie pole-
gaj¹ tylko na prostym przesuwaniu czêstotli-

woœci podzia³u – przecie¿ nawet przy pozycji
16kHz, widzimy zmianê na charakterystyce w
okolicach 5kHz, filtrowanie 4Pi jest wiêc praw-
dopodobnie bardzo ³agodne. W lewej skrajnej
pozycji 6kHz, oddaj¹cej przetwornikowi 4Pi pro-
wadzenie wiêkszej czêœci zakresu wysokotono-
wego, jest on prowadzony... na manowce – naj-
pierw pojawia siê bardzo g³êboka zapad³oœæ przy
6kHz, wskazuj¹ca na niezgodnoœæ fazow¹ miê-
dzy wspó³pracuj¹cymi g³oœnikami, przy 10kHz
4Pi wybija siê na œredni poziom, aby zaraz powy-
¿ej znowu s³abn¹æ, najwy¿sza oktawa przetwa-
rzana jest bardzo s³abo. Zanim bêdziemy z tego
wyci¹gaæ ostateczne wnioski, jeszcze rys. 7 –
czyli znowu ustawiamy siê pod k¹tem 15O i 30O,
na wysokoœci 90 cm, ale przy 4Pi wy³¹czonym.
Bardzo ³adnie – JET sprawnie przetwarza wyso-
kie tony nie tylko na osi g³ównej, ale i pod bada-
nymi k¹tami.

Dlatego te¿ przygotowaliœmy alternatywn¹
charakterystykê dla ca³ego pasma, wykorzystuj¹-
c¹ najlepszy z  uzyskanych pomiarów w zakresie
œrednio-wysokotonowym – czyli przy 4Pi wy³¹-
czonym (rys. 8).

A wracaj¹c do 4Pi... Nasze pomiary go nie
g³aszcz¹, ale czêœciowo nie oddaj¹ mu sprawied-
liwoœci – rzecz w tym, ¿e jego prawid³owe dzia-
³anie opiera siê na du¿ym udziale odbiæ, które
wywo³uje swoim dookólnym promieniowaniem,
i które podnosz¹ poziom wysokich tonów w sto-
sunku do zmierzonego na osi g³ównej - natomiast
nasz pomiar ¿adnych odbiæ nie uwzglêdnia.
Oznacza to jednak, ¿e pomieszczenie musi byæ
doœæ “¿ywe” akustycznie, s³abo wyt³umione, aby
taki efekt osi¹gn¹æ; jednoczeœnie powa¿ne nie-
równomiernoœci (a zw³aszcza g³êbokie os³abienie
w okolicach 6kHz), raczej nie zostan¹ wyrówna-
ne na skutek odbiæ.

Rys. 9 przenosi nas w zakres niskich czêstot-
liwoœci – mamy tutaj charakterystykê reprezen-
tuj¹c¹ sumê ciœnieñ od wszystkich trzech nisko-
tonowych, charakterystykê z bas-refleksu i cha-
rakterystykê wypadkow¹. Uk³ad rezonansowy
dostrojono do 30Hz, spadek –6dB pojawia siê
w okolicach 42Hz.

I na koniec charakterystyka, która zwykle
rozpoczyna nasze g³oœnikowe laboratorium – im-
pedancja (rys. 10).

Wydaje siê mocno pofalowana, ale zakres
zmiennoœci nie jest du¿y – nawet z niskotono-
wym wzniesieniem mieœci siê w granicach 4-12
omów, co jednoczeœnie oznacza, ¿e nie wystêpu-
j¹ ¿adne spadki poni¿ej poziomu 4 omów. Produ-
cent podaje, ¿e impedancja znamionowa to 4 omy,
wiêc ani trochê nie naci¹ga – a w praktyce taka
charakterystyka impedancji, jak¹ ujawnia 609 X-
Pi, nie bêdzie bardzo trudnym obci¹¿eniem dla
wiêkszoœci wzmacniaczy.

Jak pokazuje laboratorium, wielopozycyj-
na regulacja czêstotliwoœci podzia³u
miêdzy g³oœnikami wysokotonowymi
wprowadza nas w œwiat zupe³nie ró¿nych
charakterystyk. Nasza technika pomia-
rów zdecydowanie premiuje dzia³anie
samego JET-a, i ca³kowite wy³¹czenie 4Pi.
Z kolei próby ods³uchowe... podpowiada-
j¹ to samo.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność [dB]* 86
Moc znamionowa [W]** 250
Wymiary (WxSxG) [cm] 129x21x28,5

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 8.  FS609 X−Pi, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie, pozycja regulatora Off – głośnik 4Pi wyłączony.
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C hocia¿ dla lepszej przejrzystoœci testów
relacje  ods³uchowe  podobnie  jak  ko-
mentarz do pomiarów, oddzielamy od

opisu konstrukcji, to czasami pozwalam sobie nie
przestrzegaæ tego przepisu zbyt mechanicznie,
i zaczynam “ods³uch” odniesieniami do tych roz-
wi¹zañ technicznych, które maj¹ oczywisty i ocze-
kiwany zwi¹zek z charakterem brzmienia. A w
przypadku Elaca 609 X 4Pi konwencja rozdziele-
nia opisu konstrukcji i opisu brzmienia jest wrêcz
niemo¿liwa do utrzymania, bo przecie¿ kolumna
ta daje u¿ytkownikowi dostêp do szeroko zakro-
jonych regulacji, zwi¹zanych z zupe³nie innym
sposobem projekcji wysokich tonów przez prze-
tworniki o ca³kowicie ró¿nej budowie i charakte-
rystykach. Trudno od tego abstrahowaæ i udawaæ
¿e nie wiemy, ¿e np. pozycja na regulatorze “4Pi
Off” oznacza po prostu wy³¹czenie g³oœnika wy-
sokotonowego znajduj¹cego siê na szczycie ko-
lumny, czyli tego jej elementu, który w du¿ej
mierze stanowi o konstrukcyjnej oryginalnoœci
i zaawansowaniu elakowego flagowca. Pozycja
“Off” jest skrajn¹, i prowadzi do niej œcie¿ka
ustawieñ przesuwaj¹cych coraz wy¿ej czêstotli-
woœæ, powy¿ej której przetwornik 4Pi teoretycz-
nie przejmuje przetwarzanie od wysokotonowe-
go JET-a. Na dodatek jest jeszcze trójpozycyjny
regulator poziomu œrednich tonów, i w sumie
mamy piêtnaœcie kombinacji okreœlaj¹cych tyle
w³aœnie... ró¿nych brzmieñ 609 X 4Pi. I co z tym
fantem zrobiæ? Audiofile oczekuj¹ szczegó³o-
wych raportów. Kiedy mamy do czynienia z ko-
lumn¹ o jednoznacznie ustawionej charakterys-
tyce, to je¿eli przyjmiemy j¹ z dobrodziejstwem
inwentarza ca³ego systemu wspó³pracuj¹cego
i akustyki pomieszczenia, mo¿emy przejœæ do
rzeczy. Od czego zacz¹æ teraz, które ustawienie
traktowaæ jako podstawowe, a które jako rezer-
wowe? Chyba mo¿e byæ zgoda co do tego, ¿e
regulator œrednich tonów w pozycji “0” w inten-
cjach konstruktora oznacza neutraln¹ charakte-
rystykê tego zakresu czêstotliwoœci. Wtedy po-
zostaje nam do wyboru jeszcze piêæ pozycji re-

gulatora czêstotliwoœci podzia³u miêdzy JET-em
a 4Pi. Przeæwiczy³em dwie skrajne (6kHz, Off)
i œrodkow¹ (12kHz), pomijaj¹c w próbach po-
œrednie (9kHz i 16kHz). Na regulatorze jest jesz-
cze podpowiedŸ, ¿e obni¿anie czêstotliwoœci po-
dzia³u, czyli poszerzanie zakresu obs³ugiwanego
przez 4Pi, skutkuje brzmieniem bardziej prze-
strzennym  (“spacious”),  a  podnoszenie,  czy
wreszcie wy³¹czenie 4Pi, powoduje skupienie
(“focused”). I w zasadzie to prawda (przechodzê
znienacka do zasadniczej relacji ods³uchowej),
ale poza wra¿eniem mniejszej lub wiêkszej prze-
strzeni, nawet bardziej wyraŸne jest odczucie
najproœciej mówi¹c poziomu, iloœci wysokich to-
nów, a tak¿e ich dynamiki i precyzji. I o ile uak-
tywnianie przetwornika 4Pi generuje swobod-
niejsze, l¿ejsze, bardziej “atmosferyczne” wyso-
kie tony, to jego dezaktywacja, przenosz¹ca ciê-
¿ar na JET-a, daje nie tylko bardziej skupiony
obraz sceny, ale te¿ wiêksz¹ jej dok³adnoœæ, wy-
raŸniejsze rysunki ka¿dego dŸwiêku, i generalnie
wy¿szy poziom wysokich tonów, w dodatku
w bardziej naturalny sposób (znany z innych ko-
lumn – mo¿e to wiêc tylko przyzwyczajenie?) po-
³¹czonych z reszt¹ pasma, a nie tak wysublimo-
wanych, jak to oferuje dzia³anie 4Pi. A przy tym
wcale nie brakuje im subtelnoœci i tej dawki “po-
wietrza”, jakiej oczekujemy od bardzo dobrych,
wszechstronnych g³oœników wysokotonowych.
Ju¿ w tym miejscu jestem gotowy na podsumo-
wanie tej sprawy – 609 X 4Pi s¹ kompletne do-
piero z czap¹ na wierzchu i prze³¹cznikami z ty-
³u, bo taka jest koncepcja tego projektu, ale ko-
lumny w ogóle pozbawione tych elementów by-
³yby dla mnie w sam raz – bo zdecydowanie naj-
bardziej podoba³o mi siê ich dzia³anie przy pozy-
cji “Off”. Nie wykluczam, ¿e w pomieszczeniach
o bardzo ¿ywej akustyce, przy wspomaganiu od-
biciami od bliskich i niewyt³umionych œcian, do-
okólne promieniowanie 4Pi tworzy³oby ciekaw¹
alternatywê, a mo¿e nawet przekona³o bardziej
ni¿ regularne dzia³anie JET-a. Pomieszczenie
w którym testowa³em 609 X 4Pi te¿ nie by³o ma-

³e ani mocno wyt³umione, a jednak czu³o siê, ¿e
wysokie tony nie rozwijaj¹ siê w nim tak, jak po-
winny, aby brzmienie zdoby³o najlepsz¹ równo-
wagê – góra pasma by³a delikatna... zbyt delikat-
na. Imponuj¹co g³adka i przejrzysta, ale bez
ochoty do uderzenia. Idealna do odtworzenia
ró¿nych samplerowych niuansów, ale nie do bu-
dowania muzycznych emocji. Przypominam, ¿e
zastrze¿enia te dotycz¹ pracy 4Pi, czyli okreœlo-
nych pozycji regulatora, natomiast w pozycji
“Off” dosta³em dŸwiêk wyœmienicie zorganizo-
wany, zdyscyplinowany – zarówno zrównowa¿o-
ny, jak i gotowy do przejawiania dynamiki. Taka
pozycja regulatora te¿ jest przecie¿ “uprawnio-
na”, wiêc skoro znalaz³em opcjê, która brzmie-
niowo mnie w pe³ni satysfakcjonuje, powinienem
uznaæ konstrukcjê za bardzo udan¹. Pozostaje
tylko w¹tpliwoœæ, czy kolumna podobna do 609
X 4Pi, ale jednak ca³kowicie pozbawiona sekcji
4Pi... nie gra³aby jeszcze lepiej? Nie, bo z pew-
noœci¹ pozycja “4Pi Off” realizuje tak¹ w³aœnie
koncepcjê w skuteczny sposób. W¹tpliwoœæ do-
tyczy sprawy bardziej przyziemnej – czy kolum-
na bez przetwornika 4Pi nie by³aby znacznie tañ-
sza... Wysokotonowy grzyb na kolumnie to ten
przys³owiowy drugi grzyb w barszczu, mi wy-
starczy³by jeden. Ale ju¿ koñcz¹c w¹tek wysoko-
tonowy, nabywca 609 X 4Pi p³aci ekstra nie tylko
za garœæ opcji, które przeobra¿aj¹ brzmienie jak
w ¿adnej innej kolumnie, ale i za luksusowy ze-
staw najbardziej zaawansowanych rozwi¹zañ
technicznych Elaca, okreœlaj¹cy referencyjny sta-
tus tej kolumn.

Takiemu celowi nie uchybia jakoœæ przetwa-
rzania zakresu nisko-œredniotonowego. Bas jest
fantastyczny – dla mnie osobiœcie, i chocia¿ na-
mawiam ka¿dego na przyjêcie podobnych kryte-
riów, to rozumiem te¿ potrzeby tych, którzy
z kolumn za 50 000 z³ oczekuj¹ lawiny niskich
tonów, podczas gdy flagowe Elaki emituj¹ je bar-
dzo dok³adnie, czyœciutko, z moc¹ objawiaj¹c¹

Audiofile z pewnoœci¹
zastosuj¹ kolce...

...o ile inni domownicy na to
pozwol¹. Jest ju¿ przygotowany

zgni³y kompromis – miêkkie
zakoñczenia nó¿ek. Tak czy inaczej

regulowanych, co zawsze pozwoli
ustabilizowaæ kolumny.
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609 X-Pi
Cena (para)[z³] 50 000
Dystrybutor ELCO EXIM

www.elcoexim.com.pl

Wykonanie i komponenty
Konstrukcja nasycona do granic mo¿liwoœci najnowo-
czeœniejsz¹ i bardzo oryginaln¹ technik¹. Precyzja do
ostatniej œrubki.

Laboratorium
Charakterystyka naj³adniej zrównowa¿ona przy wy³¹-
czonym 4Pi, jego dzia³anie wprowadza sporo zamie-
szania w pomiarach prowadzonych nasz¹ rutynow¹
technik¹ - z eliminacj¹ odbiæ. Prawid³owo zestrojony
bas, ³atwa impedancja.

Brzmienie
Sam JET (w zakresie wysokotonowym) wystarczy do
wykreowania brzmienia bardzo precyzyjnego, deta-
licznego, jednoczeœnie homogenicznego i podbudo-
wanego wyrafinowanym, klarownym basem.

Technika, precyzja, ale i odrobina dekoracji – na ka¿dej œrubie
mocuj¹cej g³oœniki znajduje siê miniaturowa nazwa firmy. Ma to
znaczyæ, ¿e samodzielnie zaprojektowano wszystko – dos³ownie do
ostatniej œrubki.

siê w szlachetnej, wrêcz wytwornej i niemêcz¹cej twardoœci, ale i w mo-
mentach bezpardonowych ataków, jednak nigdy przez niepotrzebne, niezi-
dentyfikowane pomruki czy rozche³stane chlupniêcia i prymitywne ³upniêcia.
Zwartoœæ, konturowoœæ, oczywiœcie szybkoœæ – niby absolutnie pryncypial-
nie i bezlitoœnie, ale okazuje siê, ¿e procentuje to równie¿ barw¹, emocja-
mi, spójnoœci¹ z reszt¹ pasma, muzyczn¹ homogenicznoœci¹.

Œrednica jest wnikliwa, skupiona, powstrzymana przed przeci¹¿eniem,
jak te¿ przejaskrawieniem – i w przypadku pracy samego JET-a, ³adnie ³¹czy
siê z zakresem wysokich tonów. Naprawdê, nie ma tu co dzieliæ w³osa na
czworo. Ale wypada podkreœliæ, ¿e 609 X 4Pi s¹ zdolne do bardzo g³oœnego
i wci¹¿ klarownego, dynamicznie nieskrêpowanego grania. Wraz ze zwar-
toœci¹ niskich tonów, neutralnoœci¹ œrednicy i precyzj¹ wysokich (z JET-a),
plastyczn¹ i doskonale rozpisan¹ scen¹, siedz¹c przed par¹ przecie¿ nie tak
wielkich 609 X 4Pi doznajemy wra¿enia kumulacji dŸwiêku o wyj¹tkowej
energii i jednoczeœnie czytelnoœci. S³uchaæ wszystko, w sposób zdecydowa-
ny, nie eufoniczny, ale konkretny, a je¿eli sobie tego za¿yczymy, z g³oœ-
noœci¹ niedostêpn¹ dla innych kolumn tej wielkoœci. W³aœnie, na koniec
znów odnosz¹c siê do konstrukcji, ten zakres umiejêtnoœci brzmieniowych
przypomina nam te¿ o doskona³ej sztywnoœci i stabilnoœci obudowy. To
kolumny z bardzo du¿¹ rezerw¹, swobodne ju¿ od niskich poziomów, ale
nawet na bardzo wysokich pu³apach nie trac¹ce kontroli. Porównywane do
innych kolumn w tym zakresie ceny, zwykle oka¿¹ siê fizycznie mniejsze,
ale dziêki zaawansowanej technice, potencja³em dynamicznym dorównuj¹
znacznie potê¿niejszym konstrukcjom – mo¿e poza zawartoœci¹ najni¿sze-
go basu, który tutaj siê nie przelewa. I o to chodzi. Wy³¹czyæ 4Pi, w³¹czyæ
dobrze nagran¹ muzykê, ale co najwa¿niejsze – tê, któr¹ siê lubi, i wszystko
bêdzie na swoim miejscu.

A.K.
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