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Keskmise hinnaklassi põrandakõ-
lar, mis sobiks nii kodukino esikõ-
lariks kui ka  korralikuks stereokõ-
lariks, peaks jääma hinnavahemik-
ku 10...50 000 krooni.

Sellise kõlari korpus peaks 
olema valmistatud kas puidust või 
MDF plaadist.

Korralik põrandakõlar eeldab 
lisaks asjalikule korpusele ka si-
semisi tugevdusraame, kvaliteet-
setest komponentidest koostatud 
filtrit ja omavahel sobitatud valju-
hääldajaid. Kõlari juhtmeterminal 
peab olema jäik, soovitavalt metal-
list ja korralike keeratavate klem-
midega, kuhu on võimalik ühen-
dada ka banaapistikuid. Kindlas-
ti peaks sellised kõlarid olema va-
rustatud tugevate reguleeritavate 
jalgadega (parimal juhul koonuse-
kujuliste teravikega), et saavutada 
õige kontakt põrandaga. Kõlarite 
paigutamisel on sobivaks aluseks 

kas korralik kivi- või metallplaat, 
sest mida massiivsem on toetus-
pind, seda parem on ka heli.

Heco celan 800 800 on tuntud 
Saksa kõlaritootja Heco Celan see-
ria võimsaim mudel. Oma ehituselt 
on Heco 3-ribaline põrandakõlar. 
Kõlar koosneb 5 elemendist, 3 mid-
bassi, 1 keskriba ja 11 kõrge heli kõ-
larielemendist. Kolme midbassi ka-
sutamine peaks andma jõulisema 
ja tugevama bassiotsa ning kuula-
mine kinnitab seda ootust. Viimist-
lus on väga korralik ja kuuekandi-
line disain lisab hõngu, mida üks 
korralik kõlar peaks pakkuma.

eHitus Nagu sellise hinnaklassi 
kõlarile kohane, on ka Heco korpus 
valmistatud kvaliteetsest 19mm 
MDF-st, mis on kaetud naturaal-
se spooniga. Kõlari korpus on di-
sainitud kuuekandilise kujuga, mis 

Kodukino vol 3 
kõlari ehitus

Kes soovib endale Koju Kino eHitada, 
leiab siit võimaluse üHe Kõlarisüsteemi 
põHjal üldistusi teHa. ||| Paul lõiv
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liga, kõrgsageduskõlar hõbetatud 
kaabliga. Kuna kaablil polnud jäl-
gegi tootja markeeringust, polnud 
ainult välimuse põhjal võimalik 
kaabli päritolu ja kvaliteeti kind-
laks teha. Celan 800 on varustatud 
eemaldatavate kattevõredega, mis 
pakuvad kaitset pere väiksemate 
liikmete vastu. Võred kinnituvad 
tugevate metallist tihvtidega.

Heli Kõlar, mis on mõeldud ra-
huldama kuulajat, kes ootab tuge-
vat bassi, eeldusel, et alles oleks ka 
muusika detailsus ja sügavus. So-
bib ruumidesse, kus on probleeme 
bassihelide neeldumisega. Väga 
kohased kõlarid just tänapäevase 
muusika ja rokkmuusika kuulami-
seks. Liasaks bassile on väga hea ka 
keskmiste ja kõgete helide esitus, 
mis kahjuks kipub vaiksel kuula-
misel jääma bassielementide var-
ju. Mõeldud kuulamiseks keskmise 
või natuke tugevama helitugevuse 
juures.Vaiksemale kuulajale soo-
vitaksin pigem sama seeria väik-
semaid mudeleid. Kui pakendist 
võetud kõlareid kuulates tundus, 
et olenemata 3 midbassist ei ole 
bassiots ülekaalus, siis pärast mõ-
nekümnetunnist mängimist, kui 
elemendid olid juba enam-vähem 
sisse mänginud, muutus kõik. Kõr-
gete helide kõlar läks oluliselt peh-
memaks ja kadusid kriiskavad noo-
did. Keskribasse tekkis soojust ja 
dünaamikat. Bassielemendid muu-
tusid domineerivamaks.

Celan 800 on järjekordne kat-
se valmistada kõlarit, mis suudaks 
mitut erinevat asja korraga – lisaks 
kõrgetasemlisele helile ka tugeva-
mat bassi ja suurt võimsust. Et sel-
line taotlus eeldab kompromisse, 
siis on kaotatud tonaalses tasakaa-
lus. Kuna Celan 800 sai kuulatud 
ilma võrdlusmomendita, on väga 
raske täpsemat hinnangut anda. 
Kindlasti väga korraliku teostu-
sega põrandakõlar, mille ostmist 
võib julgelt soovitada. Peagi võrd-
leme neid teiste sama hinnaklassi 
kõlaritega, mida meie turul paku-
takse. ||||||

peaks andma kõlarile juurde jäi-
kust. Samuti eristub selline disain 
klassikalisest neljakandilisest kõla-
rist ning tekitab väga soliidse mul-
je. Kõlarikasti jäikus ja massiivsus 
on täpse heli saamiseks hädavaja-
lik ning Heco on selles osas kõvasti 
pingutanud. Sisemiste tugevdusri-
bide ja vaheseinte abil on saavuta-
tud kaaluks 33kg, mis on selle hin-
naklassi kõlari keskmisest umbes 
10kg raskem. Kõlarielemendid is-
tuvad puha täpselt oma pesadesse 
ja on varustatud tihenditega. Kõik 
elemendid peale kõrgete on kinni-
tatud 8 sisekuuskantpoldiga..Taga-
küljel asuv juhtmete terminal on 
valmistatud piisavalt paksust alu-
miiniumist, et omada vajalikku jäi-
kust. Terminal on kinnitatud 6 si-
sekuuskantpoldiga. 

Terminali ehituse uurimisel 
avastasin, et ühel kõlaril oli termi-
nali paigaldamise käigus kuuest 
poldist kahel pead maha keeratud 
ja nii jäetudki. Loodame, et niivõrd 
piinlik viga on pigem üliharuldane 
erand kui reegel.

Kõlaris kasutatud elemendid 
on magnetilise varjestusega, mis 
väldib häirete tekkimist lähedala-
setsevates elektroonikaseadmetes. 
Kõik elemendid tunduvad olevat 
Heco enda toodang või vähemalt 
tehtud spetsiaalselt Heco jaoks. 
Filtrites on kasutatud nii odava-
ma otsa bipolaarkondensaatoreid 
kui ka polüpropüleenkondensaa-
toreid. Filtrite elemendid on pai-
galdatud korrapäraselt ja häire-
kindlalt. Midbassi ja keskriba ele-
mendid on ühendatud vaskkaab-
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Plussid 
Väga võimsad ja tõelised 
helikahurid.

Miinused
Vaiksemal kuulamisel kipuvad 
kõrgemad helid jääma bassi 
varju.

Heco Celan 800
Võimalik saada nelja värvi: 
hõbehall, kirss, hele puit, 
roosipuu.
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