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R V cenovej kategórii stĺpov do 3 000 eur má 
svoje zastúpenie takmer každý známy vý-
robca reproduktorov. Ak vezmeme do úvahy, 
že reproduktory by mali tvoriť, povedzme, 
polovicu ceny základného reťazca, bavíme sa 
o konečnej sume, ktorá môže byť pre väčšinu 
z nás absolútne hraničná. Osobne si pri cene 
piatich až šiestich tisícok eur predstavujem 

veľmi slušne hrajúcu zostavu, ktorá svojím 
prejavom neurazí ani náročného posluchá-
ča s netopierím sluchom. Reproduktory 
tradičného nemeckého výrobcu Elac prešli 
v poslednom období významnými dizajno-
vými zmenami, vďaka ktorým si získavajú 
pozornosť výrazne širšieho publika. Done-
dávna som aj ja reproduktory Elac vnímal 
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viac ako „bedne“, ktoré v dobrej kombinácii so 
zosilňovačom a kabelážou dokážu predviesť 
impozantné zvukové divadlo, no svojou 
krásou príliš neoslnia. Nemám tým na mysli 
ich dielenské spracovanie. To je, ako sa na 
správneho „nemca“ patrí, brilantné a precíz-
ne. Narážam skôr na klasický konzervatívny 
dizajn, ktorý vás na pohľad rozhodne nedo-
stane do kolien. Je to podobné, ako keď vedľa 
seba postavíte VW Passat a Alfa Romeo Giu-
lia. Ktoré by ste si vybrali pre čisté potešenie 
a radosť? Nové modelové rady vrátane testo-
vaného Solano vo vyhotovení matná čierna 
a matná biela sú však už na pohľad výrazne 
modernejšie a oku viac lahodiace. Nebojím sa 
povedať, že sú mimoriadne nadčasové.

Predstavenie
Séria Elac Solano patrí do kategórie o stupeň 
vyššej ako Carina testovaná vo vianočnom 
čísle, ktorej stĺpiky sa predávajú presne 
o tisícku lacnejšie za 1 998 eur. Séria Solano 
je tvorená párom regáloviek BS283, párom 
stĺpov FS287 a centrálnym reproduktorom 
CC281. Výrobca má teda aj pri tejto modelovej 
sérii jednoznačný cieľ a počíta so všetkými 
možnosťami integrácie vrátane domáceho 
kina. Na test mi do redakcie prišiel opäť 
stĺpový model, ktorý sa podobne ako Carina 
vyznačuje mimoriadnou kompaktnosťou, 
vďaka čomu sú reproduktory Solano FS287 
ako ušité do menších priestorov, ale svoj 
herný potenciál dokážu predviesť aj vo väčšej 
obývačke, kde však so svojou výškou 985 mm 
rozhodne nebudú príliš vyčnievať, teda až do 
momentu, kým nezačnú hrať. 

Konštrukcia reproduktorov je mimoriadne 
tuhá a celková hmotnosť na jeden repro-
duktor predstavuje slušných 19 kilogramov. 

Tento údaj veľa vypovedá o komplexnej kva-
lite použitých materiálov a komponentov. 
Dvaapolpásmová reprosústava so smerovým 
basreflexom je osadená výškovým reproduk-
torom JET5 z domácej dielne Elac a dvojicou 
150 mm reproduktorov uložených tesne nad 
sebou vo vrchnej polovici meter vysokej 
ozvučnice. JET5 je dobre známy páskový 
výškač, ktorý vďaka presnej reprodukcii 
a schopnosti reprodukovať zvukové signá-
ly s frekvenciami až 50 000 Hz využíva vo 
svojich reproduktoroch viacero zvučných 
svetových výrobcov. Je dobré poznať jeho 
potenciál, i keď tieto hraničné frekvencie si 
užijú maximálne tak vaši domáci miláčiko-
via. Dvojica spomínaných reproduktorov má 
hliníkové koše, ktoré zabezpečujú ich vysokú 
mechanickú stabilitu, ktorá je základom 
dokonalej reprodukcie, navyše pôsobí veľmi 
esteticky. Výhybka je podľa údajov výrobcu 
ladená s prechodovou frekvenciou 450 Hz 
pre spodné a 2 400 Hz pre horné frekvenčné 
pásmo. Frekvenčný rozsah je podľa nor-
my IEC 268-5 v rozmedzí 30 – 50 000 Hz. 
Aby som bol úplný, menovitá impedancia 
Elac Solano FS287 má 4 ohmy s prepadom 
na 3,5 ohmu. Celá konštrukcia spočíva na 
masívnom viacprvkovom oceľovom pod-
stavci osadenom kovovými odhmotňovacími 
hrotmi, medzi ktorými je smerom do podlahy 
hlavné vyústenie basreflexu. Logo ELAC je 
umiestnené veľmi elegantne v spodnej časti 
reproduktora a zbytočne nekričí do priestoru. 
Pohľad zozadu odhaľuje dva páry kvalitných 
reproduktorových terminálov pravdepo-
dobne od Furutechu, ktoré umožňujú zapojiť 
klasické banániky alebo napevno dotiahnuť 
vidličkový spoj. Po odstránení prepojovacie-
ho mostíka môžete potom využiť zapojenie 
bi-wiring alebo bi-amping. Vo vrchnej zadnej 

časti kabinetu je umiestnené ďalšie vyústenie 
basreflexu, čo vám prirodzene kladie za po-
vinnosť umiestniť reproduktor ideálne aspoň 
meter od zadnej a pol metra od bočnej steny. 

Zapojenie
Reproduktory Elac Solano FS287 s porado-
vým číslom, na ktoré si už nespomínam, som 
pevne spojil vidličkami kabeláže Nordost 
Heimdal II s masívnymi terminálmi s re-
ferenčným koncákom Pass Labs X350.8 
spriahnutým s predzosilňovačom McIntosh 
C53. Zostava, ktorá dosiaľ vždy dôkladne 
prevetrala akýkoľvek pár reproduktorov, 
ktorý bolo možné dopraviť do redakčnej 
posluchovky bez potreby použiť ťažkú 
techniku, sa ujala aj tejto nemeckej novinky. 
Vysoká výkonová rezerva 350-wattového 
koncáka a jeho schopnosť „pracovať“ do 16 
wattov v čistej triede A znamená, že spolu 
s kvalitným predzosilňovačom dostanem pri 
posluchu z reproduktorov, ktorých minimál-
ne odporúčané výkonové parametre kŕmenia 
zosilňovačom sú 40 wattov na kanál, abso-
lútne maximum. I keď – povedzme si – vysoký 
výkon „usiliteľa“, podobne ako pri športových 
autách vysoký výkon motora, ešte nezname-
ná, že máte preteky vyhraté. Ale istá paralela 
by tu bola.

Aby som nezabudol, na vrchu redakčné-
ho racku NEO Reference hrá hlavné husle 
testovacieho reťazca najvyšší model EAT 
Forte s 12“ karbónovým ramienkom osadený 
mentolovou prenoskou EAT Jo No.5. 
  
Posluch
Na masívny naleštený tanier EAT Forte ukla-
dám platňu Yello Toy 2016 s cieľom overiť 
si hneď v úvode, ako to týmto elegantným, 
no nie príliš rozmerným stĺpkom „basuje“. 
Electrified II je skladba ako stvorená na pre-
vetranie basových meničov, ale aj komplexné 
otestovanie vyladenia reproduktorov. Už 
v úvodných sekundách sa ukazuje precízne 
odvedená práca v kvalite, objeme a presnos-
ti basového základu. Precízne navrhnutá 
a skonštruovaná výhybka citlivo rozdeľuje 
frekvenčné spektrá audiosignálu a vytvára 
tak veľmi prirodzený a nenásilný zvukový 
obraz. Skutočnú „veľkosť“ reproduktorov 
však preverí až poriadna klasika s veľkým 
hudobným telesom. Štyri ročné obdobia od 
talianskeho skladateľa a huslistu Antonia 
Vivaldiho by sa mohli zdať ako priveľké sústo, 
no ja tejto kombinácii s výkonným koncákom 
akosi vnútorne verím. V podaní The Royal 
Festival Orchestra vedeným Williamom 
Bowlesom mi Solano FS287 predviedli 
vzhľadom na svoju veľkosť jedno veľkolepé 
divadlo s primerane veľkou scénou, brilant-
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nou dynamikou, množstvom detailov, ale 
predovšetkým prirodzeným a neunavujúcim 
prejavom aj pri hlasitosti, ktorá na merači 
koncového zosilňovača miernym vychyľo-
vaním oznamovala, že som sa z čistej triedy 
A posunul do AB-čka. Ale poďme ďalej a opäť 
na vinyl a niečo tanečné. Ed Sheeran môže 
byť pokojne jedným z hudobných nosite-
ľov cieľovej skupiny reproduktorovej série 
Solano. Mladý anglický spevák a skladateľ 
mi vniesol do posluchovky čisté potešenie 
a radosť v podaní modernej popovej muzičky. 
Jeho obľúbené ukulele a tamburína znejú 
v skladbe Happier jasne a majú zvuk skutoč-
ných hudobných nástrojov. Hlas znie vďaka 
použitému pásovému meniču reálne živo 
podobne ako na živom koncerte. Žáner, ktorý 
tomuto dizajnovému páru perfektne sedí, 
a mimoriadne dobre všetko ladí.

Pár zhrnutí na záver
Príjemným zistením je, že Elac Solano sú 
aj napriek svojej veľkosti hudobne vyspelé 
a pokojne sa môžu popasovať aj s objemovo 
väčšími modelmi. Vďaka použitiu výškových 
reproduktorov JET5 majú nadpriemerne veľ-
kú scénu, vďaka čomu dokážu reprodukovať 
aj náročné žánre, akými je klasika, a tiež nie 
sú prehnane náročné na dokonalé usadenie 
sa na vrchole posluchového trojuholníka. Pri 
kombinácii s dobre zvoleným integrovaným, 
prípadne deleným zosilňovačom budete s ich 
hudobnými kvalitami pravdepodobne spokoj-
ní na dlhé roky.  !

Konštrukcia: 2,5-pásmová stĺpová s basreflexom 

Frekvenčný rozsah: 30 Hz – 50 kHz

Citlivosť: 87 dB/2,83 V/1 m

Nominálna impedancia:  

4 Ω s poklesom 3,5 Ω

Meniče:

Basový: 2 x 150 mm 

Výškový: 1 x JET 5 (páskový výškový)

Rozmery (v x š x h): 985 x 260 x 300 mm

Váha: 19 kg/ks

Povrchová úprava:  

saténová čierna, saténová biela

Cena: 2 998 €

www.dreamaudio.sk

Elac Solano FS287

dizajn a celkové vyhotovenie

veľká scéna na úrovni  

výrazne väčších reproduktorov

výnimočná kontrola na basoch

realistický prednes  

bez zbytočného prikrášľovania

majú vyššie nároky  

na pripojený zosilňovač


