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In 2017 werd ter gelegenheid van Elac’s 70-jarig jubileum de Miracord 90 geïn-

troduceerd. Een premium platenspeler met een jubileumprijs van 2000 euro. 

Deze was dan ook meteen uitverkocht.

E L A C  M I R A C O R D  8 0      S a n d e r  v a n  d e r  H e i d e 

80 IS DE NIEUWE 90

Niet zo vreemd eigenlijk, want de Miracord 
90 was goedkoper dan de kostprijs. Het was 
dan ook een cadeautje voor de trouwe 

Elac-klanten, maar zoiets kun je niet lang volhouden. 
Als bedrijf kun je dan twee dingen doen: de prijs 
verhogen of stoppen met de productie. Dat eerste 
heeft Elac nog even gedaan, de prijs werd verhoogd 
naar €2499, maar eigenlijk was dat niet de bedoeling. 
Elac wilde juist weer een hoogwaardige platenspeler 
tegen een lage prijs aanbieden en dat was met de 
Miracord 90, gezien de gekozen materialen en het 
productieproces, niet mogelijk. Uiteindelijk is 
gekozen voor het stoppen van de productie. Hierna 
volgden goedkopere modellen als de Miracord 50 en 

60. Deze laatste lag zeker in de lijn van het uitgangs-
punt ‘hoogwaardige platenspeler tegen een lage prijs’. 
Voor nog geen 1000 euro krijg je een platenspeler 
met wat sterke punten van de Miracord 90 en op 
sommige punten zelfs beter scorend dan de Miracord 
70.  In HVT 12 december 2020 sloot ik de review 
van de Miracord 60 af met “Vergelijk je de Miracord 
60 met een 10 keer duurdere speler, dan zul je qua 
timing en detail wat meer winst halen. Qua presta-
ties, constructie en klank, zie ik hem dan ook als een 
downgrade van de Miracord 90 en upgrade van de 
Miracord 70, eerder een Miracord 80 dus.”. Niet 
wetende dat er daadwerkelijk een Miracord 80 in de 
planning stond en nu ook echt beschikbaar is.
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De Miracord 80 is precies wat de Miracord 90 had 
moeten zijn, een kwalitatief goede platenspeler tegen 
een lage prijs. En in dit geval ook precies dezelfde prijs 
als waar de Miracord 90 uiteindelijk voor werd 
verkocht, €2499. Dit is inclusief een Elac D96 
element, waarvan Elac laat weten dat dit in principe 
een Clearaudio Concept V2 element is. Een prima 
MM-element, helemaal als je kijkt naar de prijs van 
€250. Je kunt je dus ook afvragen of het niet slimmer 
is om de Miracord 80 zonder element aan te schaffen, 
dan kost hij slechts €2199. Je zult dan zelf het element 
moeten installeren, maar uiteindelijk maakt het niet 
uit voor welke optie je kiest, je zult het hem toch 
moeten instellen en afregelen. Voor 50 euro meer heb 
je meer het gemak dat het element is meegeleverd en 
dat er een Elac-logo op staat. Klankmatig is dit 
element echt een prima match. Zou je voor een 
Ortofon 2M Blue gaan (ook een MM-element van 
€250), dan zou het geheel iets meer een smiley-curve 
krijgen (wat extra laag en tophoog). Iets minder 
neutraal dus, maar nog steeds een mooie combi. Ik heb 
er tevens een Clearaudio Artists V2 op gemonteerd, 
een MM-element van ruim €500 euro en voor 
degenen die het geld kunnen missen: het is de upgrade 

meer dan waard. Ik merk vaak dat het bij keuzes van 
een element vaak een verhouding is van 20 of 25% van 
de prijs van de platenspeler, dat daar het optimale 
resultaat ligt en hier dus ook.

Als dat maar goed gaat
Bij het uitpakken van de Miracord 80, kan ik het 
moeilijk laten om elk onderdeel te vergelijken met de 
Miracord 90 een draaitafel die ik na het lezen van de 
recensie van Bert Oling (mei 2017) al lang op mijn 
verlanglijstje had staan als mijn ideale draaitafel. Het 
zal er ook zeker mee te maken hebben gehad dat deze 
niet meer beschikbaar is en sporadisch op de tweede-
hands markt wordt aangeboden. Maar zoals de Rolling 
Stones al zongen “You Can’t Always Get What You 
Want” en dus ging ik mij richten op ‘the next best 
thing’. Dat had de Miracord 60 kunnen zijn, en 
hoewel een leuke speler voor het geld, meer een budget 
Miracord 90. Bij de aankondiging van de Miracord 80 
zou je verwachten dat ik een sprongetje in de lucht heb 
gemaakt, maar eerlijk gezegd, ik maakte me zorgen. Ik 
wist dat de Miracord 90 veel meer bood dan waar je 
voor betaalde. De Miracord 80 heeft dezelfde prijs, 
dan zal Elac vast moeten hebben beknibbeld op een 
paar zaken, dat kan niet anders. Maar wat?
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Unboxing
Nou, die vraag ging steeds door mijn hoofd, want 
eerlijk gezegd kon ik dat niet zo gauw bemerken. Een 
prachtig chassis komt tevoorschijn, wederom CNC 
gefreesd uit een massief blok MDF van 6 centimeter 
dik. Beschikbaar in een prachtige zwarte pianolak of 
walnoothout fineer (ik kan in ieder geval niet kiezen, 
beide zijn echt prachtig afgewerkt). Voor en achter is 
het chassis weer omrand met zwart geanodiseerde 
aluminium panelen die net even boven de ondergrond 
zweven en niet een centimeter hoger zoals bij de 
Miracord 60. Er is ook niet beknibbeld op het 
draaiplateau, een 3 centimeter dikke aluminium 
gegoten plaat van 6,5 kilo. Heerlijk, massa!

Toonarm
Maar dan komen de verschilletjes wat naar voren. 
Allereerst de arm. Dat is een 10-inch toonarm met een 
basis van aluminium en een toonarmbuis van koolstof-
vezel (bij de Miracord 90 was dit de speciaal ontwik-
kelde 9-inch arm). Wat een beauty en vooral die 
headshell ziet er minimalistisch strak uit. Met een 
RVS-kogellager beweegt hij soepel en het instellen is 
een makkie. Maar wat nog meer, dit is echt een heel 
goede toonarm. Met wat testplaatmetingen: weinig 
resonanties en bovendien zo makkelijk te combineren 
met elementen tussen de 15 en 20 gram. Eerlijk 
gezegd, de toonarm is boven mijn verwachting, 
daar is niet op beknibbeld, niet op kwaliteit.
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De motor is een ander verhaal. Deze is een 
PID servo-gestuurde gelijkspanningsmotor 
die met snaar wordt aangedreven. De 
snelheid van het plateau wordt optisch 
continu gemonitord voor een constante 
snelheid, maar de optische sensor kon ik 
eerlijk gezegd niet vinden, die is goed 
verstopt. Kwalitatief is deze motor 
misschien een tandje minder dan die 
van de Miracord 90, maar de betere 
arm heft dat gemis op. Een groot 
verschil is de plek van de motor, 
die is deze keer namelijk links 
achter geplaatst in plaats van links 
voor. Zoveel beter! Links voor is nu de 
toerental keuzeknop tussen 33, 45 of 
0 toeren. Ook een stuk beter dan 
rechtsvoor bij de naald.

Terwijl ik de Miracord 80 opstart, moet ik denken 
aan de Yamaha GT-5000. Ook een grote aluminium 
draaiplateau en komt ook langzaam op gang. Tja, die 
massa moet in beweging worden gebracht, dat heeft 
tijd nodig. Een minpuntje wil ik het daarom ook niet 
noemen, dit is inherent aan de constructie. Het heeft 
wel iets, tja, gewichtigs.

Klankmatig komt diezelfde GT-5000 bij mij ook weer 
naar boven. Stil, open, solide en muzikaal. Oftewel 
niet gekleurd, maar een prettige constante weergave 
van wat er op de geluidsdrager staat. Dit apparaat zou 
prima in een studio gebruikt kunnen worden. 
Daarnaast is de stijfheid van het chassis en de demping 
zo goed gedaan, hier kun je best flink wat rondlopen 
zonder een dreuntje of hapering teweeg te brengen.

Beknibbeld?
Je gaat je afvragen of er wel ergens op beknibbeld is. Er 
is geen audiokabel meegeleverd, maar dat kan het niet 
zijn. Er zit nog wel een 45-toeren adapter in het 
pakket, van massief aluminium. Hmmm, dat is het 
ook niet. De platenmat van vilt komt misschien wat 
goedkoper over, maar het is absoluut aan te raden om 
die te gebruiken. Ik heb rubber en kurk geprobeerd, 
maar dat leverde meer een soort gedempte en stoterige 
klank op. In combinatie met vilt was deze klank een 
stuk opener en prettiger in het laag. Enige minpunt is 
de voeding. Een klein 12-volt adaptertje, net zoals bij 
de Miracord 60. Het voelt gewoon wat goedkoop, 
want de speler presteert eigenlijk prima met dit ding. 
En toch, even een grote solide S-Booster ertussen en 
klankmatig gebeurt dan precies hetzelfde. Een 
aanrader. Net zoals de stofkap die voor €199 euro extra 
verkrijgbaar is. Ook hier weer een vergelijk met de 
Yamaha GT-5000, waar de stofkap 700 euro extra 

kost. Dan valt 200 euro nog wel mee en deze stofkap is 
echt wel een hele mooie en maakt het geheel zo mooi af. 

De Miracord 80 heeft mij niet teleurgesteld, nee, hij 
heeft mijn verwachtingen overtroffen. Qua afwerking, 
qua prestaties, qua gebruikte onderdelen, qua moge-
lijkheden en qua klank. Eerlijk gezegd, de Miracord 80 
is geen beknibbelde Miracord 90, het is eerder een 
Miracord 100.

    
     
 

Specificaties
Kleur:   walnoot of zwart
Aandrijving:   snaar
Motor:   DC
Motoraansturing:   PID Servo
Wow en flutter:   minder dan 0.15%
Snelheidsvariatie:   +/- 0,33 %
Snelheden:   33,33 en 45 tpm
Toonarm:   10 inch koolstofvezel
Toelaatbaar gewicht element: 15-20 gram
Aansluitingen:   RCA, Aarde, 12V,   
  Lumbergconnector
Afmetingen:   470 x 148 x 375 mm
Gewicht plateau:   5,6 kg
Website:   www.elacsound.nl
Prijs:   € 2.199 / € 2.499 (met element)




