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oustavy Elipson, nabízené 
za zhruba 16.000,- Kč, při-
nášejí výrazný nárůst veliko-
sti a objemu a jsou dodávány

s volitelným podstavcem, který lze ke 
kabinetům přišroubovat a jež zvyšuje 
jejich, již tak velkou půdorysnou plochu, 
ale pokud máte dobrý stojan, nikoliv 
zvukovou kvalitu. Vyznačují se odlišným 
přístupem k designu a materiálům: 
mají silně zaoblené hrany, neobvyklou 
kombinaci odolné, trvanlivé, matné 
černé povrchové úpravy (dostupné jsou 
také ořechové nebo bílé), mimořádně 
statnou konstrukci a výrazné repro-
duktory. Je to také první model se 
zdvojenými terminály, které umožňují 
zapojení bi-wiring nebo bi-amping 
(namontovanými na, pro tento model 
typickém, plastovém výčnělku), 
zatímco vyústění bassreflexu s velkým 
průměrem je umístěno o něco výše.   
Pojmenování této řady reprosoustav je 
odvozeno od fasetově tvarovaných mezi-
kruží ze silikonové pryže, které obklopují 
každý měnič. S výškou 360 mm jsou to 
druhé nejvyšší reprosoustavy v řadě. 
Středobasový měnič o průměru 170 mm, 
s výrazným fázovým nástavcem ve tvaru 
projektilu uprostřed, vypadá masivně 
a je spojený s konvenčním výškovým 
reproduktorem, s poddajnou kalotou, 
o průměru 25 mm.

Větší rozměry mají, co se týče účinnosti, 
své výhody a právě dosahovaných 91 dB 
je dobrá cesta, jak se zbavit potřeby 
"nadupaného" zesilovače (náš zesilovač 

Elipson  
Prestige Facet 8B £499

Rega Elex-R, menší bratr 2x 50 W modelu 
Brio, by tady měl být víc než dostatečný), 
s nadějí na dobrou dynamiku.

Zvuková kvalita
Soustavy PF8B jsou na první dojem 
skvělé. The Beach Boys reprodukují 
na větší scéně, s větším smyslem pro 
lehkost, hladkost a kultivovanost. 
Existuje více vrstev luxusu, podobných 
postupu od Audi A8 po Bentley Silver 
Spur. Basy jsou těžší a reaktivnější, 
tónové zabarvení sytější a bohatší.
Je to "tučnější" prezentace, která 
nezní tak nápadně rychle a ostře jako 
u soustav DALI a Dynaudio, ale jen 
proto, že všechno je větší a s plnějším 
tělem. Navíc nízké frekvence jdou níže, 
což znamená, že Walk On Water má 
hmatatelnou přítomnost a sílu, kterou 
by zde menší reprosoustavy nemohly 
napodobit. K  romě svých hudebních 
schopností a lehkosti dokážou soustavy 
Elipson také nahlas vyhrávat na 
večírcích, ve větších místnostech.

Jejich středy jsou sexy, protože nejsou 
alfou a omegou všeho, nejsou raison 
d’etre (smyslem bytí) reprosoustav. 
Jsou skutečně vynikající, ale to, co je 
na nich tak přitažlivé, je způsob, jakým 
se integrují s mohutnými, níže sahají-
cími basy a hedvábnými výškami, aby 
se prezentovaly jako takový jednolitý 
a konzistentní celek. Stejně dobře to 
funguje u Sary Bareilles. Nic není, pro 
vytvoření určitého zvukového charakte-
ru, násilné, uspěchané nebo přetažené, 

PRO: velký, hladký, 
silný, noblesnì 
neagresivní zvuk; 
kvalitní provedení

PROTI: vzhled; 
až trochu příliš 
pohodové
VERDIKT:  k naprosté 
dokonalosti jim chlup 
chybí, ale pøesto jsou 
pùsobivé

OUR VERDICT
ZVUKOVÁ KVALITA

POMÌR CENA/VÝKON

ZPRACOVÁNÍ

NÁROKY NA ZESILOVAÈ

CELKOVÌ

V roce 2016 probìhla velká renovace 
reprosoustav Elipson, s cílem posílit 
jejich "muzikálnost a emotivnost". 
Ve snaze zlepšit tlumící faktor skøínì 
a kmitoètový prùbìh byly vybrány, 
pro jejich absorpèní koeficient, nové 
porézní materiály. 
Pro zlepšení neteènosti soustav PF8B 
byly vyztuženy èelní panely silnìjší des-
kou. Spoleènost se domnívá, že je také 
dùležité nabídnout dvojité terminály, 
umožòující audiofilùm, pokud si budou 
pøát, bi-wiringové nebo bi-ampingové 
pøipojení. Úèelem tvarovaných silikono-
vých kroužkù s diamantovým vzorem, 
které obklopují mìnièe, je minimalizo-
vat vliv ozvuènice a zajistit symetrickou 
polarizaci vysokých frekvencí, pro 
hladší a èistší odezvu a lepší poslech.

nic umělé nebo potlačované. Nesnaží 
se  být nejráznějšími nebo nejsrozumi-
telnějšími reprosoustavami ze všech 
a rozumně se vyhýbají forenzní analýze. 
Ale je to do značné míry mistrovský 
způsob, jakým hudební vlákna do sebe 
zapadají a plynou a je tak velmi 
snadné si je koupit.

 DETAILY
VÝROBEK
Elipson Prestige 
Facet 8B

PÙVOD
FrancIe
TYP
2 pásmové regálové
reprosoustavy 
HMOTNOST
8 kg

ROZMÌRY
(Š x V x H)
230 x 360 x 347 mm

VLASTNOSTI
l 1x 25 mm vysoko-
tónový reproduktor, 
s poddajnou kalotou

l 1x 170 mm  
støedobasový mìniè

l Udávaná citlivost: 
91 dB/1 W/1 m (6 Ω)

WEB
elipson.com

Toto je, s ohledem na cenu, nejlépe hrající nabídka 
francouzského výrobce, s modernizovaným, 
tradièním designem.
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