
41 5 / 2 0 17  S T E R E O  &  V I D E O

P R O F I L Y

Zatímco v Kielu na severu Německa oslavi-
la značka ELAC loňské jubileum gramofo-

nem Miracord 90 Anniversary (viz test v rubri-
ce High Fidelity), její mladá divize ELAC 
Americas se sídlem v kalifornském Cypressu 
po řadách reprosoustav Debut a Uni-Fi před-
stavila svůj první integrovaný zesilovač Ele-
ment EA101EQ-G s výbavou zahrnující i deko-
déry Dolby Digital a DTS, která ho deleguje 
k ozvučení televizorů a dalších zdrojů signálu 
v konfiguraci 2.1, tedy s párem reprosoustav 
s aktivním subwooferem, ale ten samozřejmě 
není podmínkou. Tomuto využití vychází vstříc 
i kompaktními rozměry svého šasi, jež „nahá-
ní“ vnitřní prostor hloubkou a vejde se do ty-
pické police v televizním stolku. Jedinému 
provedení dodávají atraktivní punc na čelním 
i zadním panelu zaoblené profily z broušené-
ho hliníku, anodizované do titanově šedé. 
Knoflík regulátoru hlasitosti tvoří přesný výli-
sek z pochromovaného plastu.

Bystrý zdroj napětí
Zesilovač EA101EQ-G využívá hybridní kon-
strukci BASH (Bridged Amplifier Switching 
Hybrid), která spojuje zvukovou kvalitu třídy 
A s vyšší účinností třídy D. Jak to funguje? 
Diskrétně osazený výkonový zesilovač pra-
cuje ve třídě AB, ale jeho napájení zajišťuje 
modulovaný spínaný zdroj, který s frekvencí 
400 kHz vzorkuje úroveň vstupního signálu 
a energii dodává v závislosti na jeho dynamic-
kých změnách. Do osmiohmové zátěže dokáže 
EA101EQ-G dodávat trvale výstupní výkon až 
2× 40 W a špičky signálu v menší místnosti 
pokryje svým výkonem dynamickým (zesi-
lovač je stabilní i se zátěží 2 ohmy, ale to ho 

už  výkonově napájecí zdroj „krotí“). Potenciál 
zesilovače využívá konstrukce BASH s ma-
ximální efektivitou, balastního tepla vzniká 
v koncovém stupni daleko méně než u „čisté“ 
třídy AB a k cirkulaci vzduchu stačí řady chladi-
cích otvorů na bocích šasi. O osazení D/A pře-
vodníku chybí bližší informace, ale signály 
PCM ze tří digitálních vstupů i asynchronního 
portu USB-B (pro PC) akceptuje do 192 kHz  
a 24 bitů. Kromě bezdrátového rozhraní Blue-
tooth ve verzi 4.0 s podporou standardních 
kodeků i zvukově vytříbenějšího aptX rozšiřu-
je uživatelský komfort digitální signálový pro-
cesor (DSP) s technologií ABC (Auto Blend & 
Calibrate), jež v místnosti proměří kmitočtovou 
odezvu reprosoustav včetně (ale i bez) aktivní-
ho subwooferu a nastaví sama vše potřebné. 
Tento nadstandard zprostředkuje nastavovací 
aplikace jménem EA101EQ-G (přístroj nemá 
wifi, takže využívá Bluetooth), kterou lze pro 
chytré telefony a tablety stáhnout ve verzích 
pro Android a iOS; nabízí mj. možnost ručního 
nastavení tónových korekcí basů a výšek i vy-
vážení kanálů.

Zvuk na míru
Čistě uspořádaný čelní panel nabízí světle 
modrý OLED displej umístěný mezi dotykovými 
senzory vypínače a voliče vstupů, sluchátkový 

Elementární premiéra
Německou značku ELAC jsme v poslední době měli převážně spojenu 
s vyhlášenými reprosoustavami, ale po první reinkarnaci gramofonu 
jsme se v její nabídce dočkali také integrovaného zesilovače 
EA101EQ-G z nové řady Element, určené pro komponenty s příznivým 
poměrem užitné hodnoty k ceně.
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výstup osazený (trochu překvapivě) zdířkou pro 
6,35mm jack (s výstupním výkonem 100 mW 
pro šestnáctiohmovou zátěž spolehlivě vybudí 
sluchátka s „univerzální“ impedancí 32 ohmů), 
a konečně úplně vpravo velký knoflík reguláto-
ru hlasitosti (v rozsahu 0 až 100, po zapnutí si 
pamatuje naposledy nastavenou úroveň). Na 
zadním panelu najdeme většinu přípojek s pře-
vahou konektorových zdířek cinch, jež patří 
kromě dvou linkových (ty se vymykají zlacením) 
a koaxiálního digitálního vstupu i výstupu pro 
subwoofer. Portfolio vstupů doplňují dva optic-
ké a port USB-B. Sousední port USB-A slouží 
pouze pro aktualizaci firmwaru a potřebám 
servisu. Do čtyř šroubovacích terminálů lze 
doporučit hlavně kabely s banánky, protože 
holé vodiče „skousnou“ jen v průřezu do cca 
2 mm². Zbývá zmínit ještě tlačítko pro reset 
do továrního nastavení a zásuvku pro napájecí 
šňůru. Výbava obsahuje štíhlý dálkový ovladač, 
ale zesilovač se umí naučit povely z libovolné 
„dálky“. EA101EQ-G hraje velice čistě a živě, 
s výborně kontrolovaným zvukem, který DSP 
nastaví na míru reprosoustav a místnosti. To 
představuje proti konkurenci v této kategorii 
velké plus, protože Achillovou patou věrného 
zvuku bývá často akustika prostoru, v němž 
hudbu posloucháme. Vzhledem k výkonové 
rezervě bude jediným omezením velikost po-
slechové místnosti, zvláště ve spojení s méně 
citlivými reprosoustavami.        Pavel Víšek

P A R A M E T R Y
výstupní výkon  2× 40 W (8 Ω, 1 kHz), 2× 80 W (4 Ω, 

1 kHz), 2× 70 W (2 Ω, 1 kHz)
kmitočtový rozsah 20–40 000 Hz (±1,8 dB)
odstup signál/šum  −101 dB (digitální výstupy, plný výkon, 

dle IHF-A)
celk. harm. zkreslení 0,03 % (8 Ω, 40 W)
přípojky  vstupy: 2× linkový, 3× digitální 

(koaxiální, 2× optický), USB-B; 
výstupy: subwoofer, sluchátka; 
bezdrátová rozhraní: Bluetooth

příkon/Standby 5,5 W (nezatížený)/0,9 W
rozměry (š × v × h) 21,3 × 5,4 × 29,6 cm
hmotnost 2,27 kg
web  elac-hifi.cz; elac.com

H O D N O C E N Í
X  automatická kalibrace zvuku; solidní 

konektivita; kompaktní rozměry

Z  nemá wifi; menší výkonová rezerva

vynikající
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