HJEMMEKINO
Test av 6 subwoofere

ELAC SUB 2070
•
•
•
•
•
•
•
•

Trykkammer
2 x 10” basselementer
600 W RMS forsterker
19-180 Hz frekvensgang
47,5 x 36 x 38,5 cm (H x B x D)
32 kg
Pris: 15.000 kr
Web: dynabel.no

LYD & BILDE MENER
En presis og kraftfull subwoofer som
blander seg godt inn i lydbildet, og
skaper en nærmest sømløs overgang til
fronthøyttalerne. Bassgjengivelsen er
lett og leken, fri for etterheng og ujevnheter.
Mangler litt nivå i den aller dypeste
bassen.

Elac er kanskje ikke det første
lydogbilde.no
merket man tenker på når det
kommer til subwoofere. Snarere
tvert imot: Den tyske produsenten har blitt kjent for sine utsøkte
hi-fi høyttalere med JET bånddiskanter, som leverer en svært
ssssst
utstrakt og finkornet diskantgjenElac SUB 2070
givelse. Nå har Elac imidlertid
lansert en splitter ny subwoofer-serie som skal gi
dem ytterligere rekkevidde i bassen også.

& BILDE

SUB 2070

Den nye Elac-suben er en seriøs og solid
konstruksjon. I velkjent Elac-stil skinner den
blankpolerte pianolakken enda litt klarere enn
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KNYTTNEVE I
SILKEHANSKE
Både kraftfull og fintfølende. Trådløs overføring og appstyring gjør den til en av de mest avanserte subene i testen.
konkurrentene. SUB 2070 har to 10” aktive
basselementer montert i en push-push/pull
pull konfigurasjon der membranene spiller i
motsatt retning av hverandre. Fordi elementene også er fysisk lenket sammen, utlignes også
mye av vibrasjonene i selve kabinettet.
I likhet med REL støtter Elac trådløs lydoverføring via USB-dongle. Som eneste subwoofer i testen kommer den også med fjernkontroll via mobilen. En egen Sub Control-app
lar deg justere parametre som nivå og delefrekvens og fase fra sofakroken! Du kan også
bruke mobilens innebygde mikrofon til å kalibrere frekvensresponsen.

LYDKVALITET

Elac høyttalere er kjent for sin presisjon, og Sub
2070 er helt klart navnet verdig. Bassgjengivelsen er superstram, taktfast og harmonisk, kombinert med en solid slagkraft og evne til å grave
dypt ned i frekvensene. Daft Punks trommer
serveres med saftige fraspark, og synthbassen
får det til å dure godt i stolryggen.
Det vi legger spesielt merke til med Elacsuben er byggekvaliteten og hvordan dette
bidrar til bedre lyd. Man kan lett høre hvordan
subwooferen ”starter og stopper” raskere enn
en del av konkurrentene, og hvordan den
skiller bedre mellom tonehøydene på kontrabassen. Ikke bare det: På lydnivåer hvor spesi-

elt Dali og REL-suben viser tydelige tegn til å
mistrives, er Elac nærmest fri for vibrasjoner og
forvrengning. Noe som gjør dette til en verdig
kandidat ikke bare til kresen hi-fi, men også
krevende hjemmekinobruk.
Elac skuffer da heller ikke på film, og viser
med Godzilla at den kan drønne på høyde med
de beste. Hele rommet settes i bevegelse, og alt
som ikke er skrudd fast flytter seg, i takt med at
Godzilla raserer den ene storbyen etter den
andre. Denne suben er definitivt ingen pyse!

KONKLUSJON

Ved første øyekast fremstår Elac kanskje som en
”underdog” i en forsamling av proffe subwooferspesialister, men testen viser at Sub 2070 står
seg meget bra mot konkurrentene. En fin og
musikalsk, mekanisk solid og hardtslående subwoofer som kan finne sin plass i dedikerte hjemmekinoer så vel som kresne hi-fi anlegg. Når
man tar med muligheten for trådløs overføring,
og enklere brukervennlighet med app-betjening,
er det ikke tvil om at Elac 2070 fortjener en
anbefaling.
LYDKVALITET
FUNKSJONALITET
BRUKERVENNLIGHET
KVALITETSINNTRYKK
SAMLET VURDERING
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