ECI5 MKII
RECENZJA ELECTROCOMPANIET
WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

Progresywna
elektronika

na sprzęt – najprawdopodobniej
ostatecznie integra wyląduje na górnej
półce.
Jakości wykonania nie można nic
zarzucić. Między panelami nie ma
żadnych szczelin, całość jest starannie
pokryta lakierem, a chassis wydaje się
mniej rezonować niż w przypadku starszych modeli. Wszystko to powoduje,
że wzmacniacz waży aż 20kg. Warto
też wspomnieć o doskonałej jakości
terminalach głośnikowych i złączach
sprawiających bardzo solidne wrażenie.

Firma Electrocompaniet znacząco zmodernizowała swój
flagowy wzmacniacz zintegrowany do wersji MkII

Pod pokrywą
lectrocompaniet nie gościł
ostatnio zbyt często na
naszych łamach, zatem
istotna modernizacja produktu z „klasycznej” linii norweskiego
producenta jest znakomitą okazją do
tego, aby nadrobić zaległości.
ECI5 MkII zastępuje model ECI5,
który z kolei zastąpił model ECI4.7. Co
ciekawe, wersja MkII nie ma praktycznie żadnych wspólnych komponentów
z wersją MkI, ale producent zdecydował
się zachować oznaczenie! Wyjaśnienie
tego klientom może nastręczyć dealerom nieco problemów, ale wierzymy, że
sobie z tym poradzą.

E

Klasyczny wygląd
ECI5 MkII to wzmacniacz zintegrowany o mocy 120W na kanał
zamknięty w tradycyjnej dla tej
firmy obudowie z panelem czołowym
z grubego perspeksu i kwartetem
przycisków sterujących – prawy i lewy
68
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umożliwiają wybór źródła, podczas
gdy górny i dolny kontrolują głośność.
Jeśli chodzi o estetykę, to produkty
Electrocompanieta budzą mieszane
uczucia. Jedni uwielbiają takie retrofuturystyczne wzornictwo, podczas gdy
inni uznają je za doskonałą pułapkę
na kurz i magnes na odciski palców.
MkII wprowadza wyświetlacz LED
informujący o wybranym źródle. Jest on
czytelny i stanowi znaczącą poprawę
w stosunku do poprzednika. Mieliśmy
nadzieję, że po włączeniu ECI5 MkII
będzie automatycznie przełączał się na
ostatnie wybrane wejście – ECI5 i ECI3
tego nie potrafią – ale MkII na starcie
przełącza się na pierwsze wejście
zbalansowane, niezależnie od tego, czy
z niego korzystamy, czy też nie.
Obudowa jest stosunkowo duża –
mierzy niemal pół metra szerokości
i ponad 40cm głębokości. Oznacza to
problemy z ustawieniem wzmacniacza
w większości standardowych regałów

DETALE
PRODUKT
Electrocompaniet
ECI5 MkII
RODZAJ
Wzmacniacz
zintegrowany
CENA
13.000 zł
WAGA
20 kg
WYMIARY
(SxWxG)
483x135x405mm
NAJWAŻNIEJSZE
CECHY
•Moc 120W
• Podwójne wejścia
zbalansowane
• Firmowa technologia
Floating Transformer
Technology
DYSTRYBUCJA
Hi-Fi Club
www.hificlub.pl

Jedynym znaczącym komponentem
wewnątrz obudowy, który ostał się z poprzedniego modelu, jest transformator.
Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę
fakt, że Electrocompaniet wykorzystuje
opracowaną przez siebie technologię
Floating Transformer Technology
(FTT – zob. GORĄCY TEMAT). Jeśli
chodzi o resztę konstrukcji, to twórcy
MkII wykorzystali ogólną koncepcję
ECI5, wprowadzając do niej znaczące
ulepszenia.
W nowej wersji podwojono liczbę
urządzeń wyjściowych odpowiedzialnych
za poprawę kontroli basu i stabilności
przy trudnych obciążeniach. Zwiększono
też zestaw kondensatorów, co pozwoliło
uzyskać większy prąd.
W praktyce oznacza to, że ECI5 MkII
nie powinien mieć problemów z wysterowaniem jakichkolwiek kolumn z porównywalnego zakresu cenowego, włączając w to konstrukcje elektrostatyczne
i planarne. Podobnie jak praktycznie
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ELECTROCOMPANIET ECI5 MKII
WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

każdy komponent Electrocompanieta,
ECI5 MkII jest konstrukcją w pełni zbalansowaną, wyposażoną w parę wejść
zbalansowanych.
Electrocompaniet szczyci się tym, że
preferuje złącza zbalansowane do tego
stopnia, że dołącza do zestawu komplet
adapterów RCA-XLR, dzięki czemu
potencjalny użytkownik może doświadczyć przynajmniej części zalet takiej
architektury, nawet jeśli jego źródło nie
jest wyposażone w XLR-y.
ECI5 MkII posiada również zbalansowane wyjście przedwzmacniacza,
co umożliwia podłączenie integry do
odpowiedniej końcówki mocy albo

„Ma wiele cech typowych dla produktów
Electrocompanieta,
które rozwija, dorzucając wspaniały timing
i rytm”
w konfiguracji bi-ampingu, albo tylko
w roli przedwzmacniacza. Pozostałe
cztery wejścia liniowe opierają się na
konwencjonalnych gniazdach RCA.
ECI5 MkII ma stosunkowo korzystny stosunek jakości do ceny. Jakość

budowy odpowiada naszym oczekiwaniom, do dyspozycji dostajemy bogaty
zestaw wejść kontrolowanych z pilota.
Deklarowana moc 120W wydaje się
wiarygodna i oznacza, że budowanie
systemu wokół tego wzmacniacza
nie powinno stanowić większych
problemów.
Brak wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego może sprawić
zawód fanom winylu, szczególnie w porównaniu z konkurentami w zbliżonej
cenie. Z drugiej strony para zbalansowanych wejść to rzecz bardzo przydatna
z punktu widzenia posiadacza więcej niż
jednego zbalansowanego źródła.

ZŁĄCZA
2

1

3

5

1

Para wejść zbalansowanych

Niezbalansowane wejścia

2 liniowe

Dobrze wytłumiona

3 pokrywa

4

Para dobrej jakości
terminali

4
i nie5 Zbalansowane
zbalansowane wyjścia

RECENZJA

GORĄCY
TEMAT
Firma
Electrocompaniet
jest szczególnie dumna ze swojej technologii FTT
(Floating Transformer
Technology), którą
zastosowano w ECI5
MkII i którą można
znaleźć we wszystkich
produktach z tej serii.
Rozwiązanie to
polega na tym, że wyjścia dwóch niezależnych uzwojeń transformatora nie są podłączone bezpośrednio do masy. Zamiast
tego w przypadku każdego uzwojenia wykorzystuje
się po jednym mostku i kondensatorze,
i to mostek jest podłączony do masy.
Dzięki temu wzmacniacz pozbawiono jednej wspólnej masy
oraz – jak głosi teoria
– zmniejszono poziom
szumu i uzyskano lepszą jakość dźwięku.
Już samo to, że
transformator jest
jednym z nielicznych komponentów, który przeszedł z oryginalnego
ECI5 do wersji MkII
wiele mówi i pokazuje, jak wielką wagę
Electrocompaniet
przywiązuje do tej
technologii.

przedwzmacniacza
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Hi-end odtwarzacz CD

Jako tradycjonalista cenię produkty z długą historią.
Nie jestem sam, czego producenci
wydają się coraz bardziej świadomi.
Niektóre firmy wolą podkreślać
ciągłość określonej idei
niż epatować sezonowymi nowościami.
Rynek szybko weryfikuje,
czy za produktem stoi więcej marketingu,
czy więcej jakości.
Mariusz Malinowski

Skandynawska
tradycja
Electrocompaniet
EMC 1 MKIV
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atalog Electrocompanieta nie
dzieli się na wyraźne serie.
Kiedyś istniał podział na linię
Classic i budżetową Prelude. Aktualnie
została tylko Classic, którą uporządkowano według rodzaju produktów. Obecnie Norwegowie produkują sześć urządzeń cyfrowych (źródła, przetworniki,
multiplayer), sześć wzmacniaczy zintegrowanych, sześć modeli końcówek
mocy, dwa przedwzmacniacze, parę kolumn, gramofon i kilka akcesoriów. Można skomponować system, zależnie od
preferencji i zasobności portfela. Jest
jeszcze seria EC Living, ale ją należy traktować inaczej niż audiofilską klasykę –
jest to dizajnerski projekt bezprzewodowego systemu audio-video. Wygląda
intrygująco i na pierwszy rzut oka nie
wiadomo, co jest czym.
Testowany dziś EMC 1 MKIV zastępuje, produkowany w limitowanej liczbie
i wyprzedany już co do sztuki, model
EMC 1 MKIII. Pomiędzy oboma urządzeniami jest jedna podstawowa różnica. Odchodząca „Trójka” była dostosowana do
standardu CD i SACD. W obecnej MKIV
nastąpił powrót do klasycznego CD.
Różnice wynikają z zastosowanego
transportu. W „Trójce” pracował mechanizm Sony, natomiast w najnowszym
modelu sięgnięto najprawdopodobniej
po Philipsa CD-Pro 2 – tego samego,
co w wersjach sprzed MKIII. Podawane
przez producenta parametry techniczne są dla obu modeli takie same.
Oba też są następcami EMC 1.
To odtwarzacz,
który ma swoją tradycję – pojawił się
jeszcze w ubiegłym wieq Sekcja cyfrowa – z częścią
zasilacza, stopniem wyjściowym
i upsamplerem (na niebieskiej płytce).

ku (dokładnie: w 1998 roku). Po modyfikacji, która nastąpiła w 2001 (w nazwie
modelu dodano UP), był u nas recenzowany wiele lat później, w marcu 2010.
Pomimo różnic w budowie, wszystkie
EMC 1 są do siebie łudząco podobne.
Wzornictwo, kolorystyka, układ przycisków, zasuwa transportu – wyglądają identycznie lub prawie identycznie.
Tylko wyświetlacz w dwóch ostatnich
wersjach ewidentnie się powiększył.
Z przodu mamy pięć przycisków –
włącznik pośrodku, a najbardziej potrzebne guziki z prawej strony. Z lewej
umieszczono wyświetlacz. Kiedy go
zobaczyłem, zacząłem się zastanawiać,
skąd się w ogóle wzięła moda na wygaszanie tego elementu. Mnie jakoś nigdy
wyświetlacz nie przeszkadzał w odsłuchu – poza jednym przypadkiem źródła
(nazwę firmy przemilczę), w którym
słyszalnie brumił. Teraz też z przyjem-

p Obudowa pancerna.
Wykonanie staranne.

nością patrzyłem na wielkie niebieskie
cyfry.
Zasuwa, pod którą układamy płytę,
odsuwa się płynnie, chociaż przydałby
się jakiś amortyzator przed punktem
całkowitego otwarcia. Do urządzenia
dołączono krążek dociskowy. Możemy go zastąpić innym, o nazwie Spider
(rozkładającym swoje niby nogi niczym
pająk na całą powierzchnię płyty). Zakup tego akcesorium wiąże się jednak
z dopłatą 1100 zł.
Wyposażenie tylnej ścianki jest tradycyjne. Mamy koaksjalne i optyczne
wyjścia cyfrowe i dwa gniazda diagnostyczno-komunikacyjne. Listę elementów uzupełniają wyjścia analogowe RCA
i XLR, gniazdo IEC oraz suwak do przełączania napięcia zasilania.
Konstrukcja robi imponujące wrażenie. Urządzenie podzielono na trzy

q Sekcja analogowa: układ
dyskretny i zbalansowany.
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części, z których każda stanowi niejako
autonomiczną komorę z oddzielnymi
pokrywami. Obudowa ma układ hybrydowy – podłogę z plecami wykonano
z aluminium, natomiast wszystkie zdejmowane pokrywy – z blachy stalowej.
Do tego tradycyjny akryl na froncie.
Całość stoi na trzech antywibracyjnych
nóżkach Soundcare Superspikes. Urządzenie, jak na odtwarzacz, jest bardzo
ciężkie i waży solidne 18 kg. To więcej
niż niejeden wzmacniacz o zbliżonych
gabarytach.
Część środkową zajmują transport
oraz główna część zasilacza. Napęd
wmontowano w obręcz, składającą się
z siedmiu płatów spojonej elastycznym

p Technikę wygaszania drgań
mechanicznych Norwegowie
stosują od dawna.

dopodobniej (odczepy są niewidoczne) całą resztę, czyli przetwornik c/a,
transport i układy kontrolne. Środkowa
część (zasilacz i transport) oddziela,
w sposób najbardziej ortodoksyjny
z możliwych, stopień analogowy od sekcji cyfrowej.
Układ cyfrowy (zielona płytka z lewej)
zawiera skromną filtrującą część zasilacza, wyjście sygnału cyfrowego, bufor
i przetwornik. Widoczna pośrodku niebieska płytka to upsampler, z dwiema
kośćmi Cirrus Logic (CS9420 i CS4397)
– takimi samymi, jak w poprzednich
wersjach.
Sekcja analogowa to niebieska płytka z prawej strony urządzenia. Tu też

p Czytelny wyświetlacz i przyciski
najważniejszych funkcji.
t EMC 1 MKIV jest top-loaderem.
u Płytę kładziemy bezpośrednio
na osi silnika i dociskamy krążkiem.

klejem stali. Obręcz ta jest zawieszona
miękko – naciskając ręką, można nią
poruszać, choć nieznacznie. To rozwiązanie ma swoją nazwę: Electromechanical Cancellation System. Nie stanowi,
bynajmniej, żadnego przełomu – stosowano je już w poprzednich wersjach
firmowego top-loadera. Być może z modelu na model przechodzi modyfikacje,
ale trudno to stwierdzić bez bezpośrednich porównań. Tak czy inaczej, musi
się sprawdzać, skoro firma tak się nim
chwali i konsekwentnie aplikuje w swoich urządzeniach.
Za transportem znajduje się zabudowa, przez którą można dojrzeć tylko
dwa niewielkie transformatory toroidalne, „położone” na sobie. Jeden z nich
zasila część analogową; drugi najpraw50
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znajduje się fragment sekcji zasilającej.
Układ jest w pełni zbalansowany; wyjście RCA podczepiono do XLR. Widać,
że gniazda symetryczne są priorytetowe
i najlepiej korzystać właśnie z nich. Cały
tor analogowy zbudowano z elementów
dyskretnych.

Hi-end odtwarzacz CD

Przy froncie umieszczono dwie mniejsze płytki: do wyświetlacza i obsługi
przycisków. Zgodnie z deklaracjami
w materiałach informacyjnych – rozdzielenie wszystkich sekcji urządzenia
jest wręcz wzorcowe.
Do EMC 1 MKIV dołączono systemowy pilot, który trudno pochwalić za
cokolwiek poza tym, że działa. Mnóstwo
przycisków raczej nie mieści się w duchu minimalizmu. Z drugiej strony –
sterownik na pewno nie ma wpływu na
brzmienie.

kilku dniach uznałem, że można niezobowiązująco przesłuchać jedną płytę
dziennie. No i te pierwsze doświadczenia okazały się dość osobliwe.
Słyszałem dźwięk, który niczym szczególnym się nie charakteryzował. Takie
przykładne brzmienie, bez fajerwerków,
ale i bez ewidentnych braków. Później
sytuacja zaczęła się zmieniać – nie chodzi o to, że brzmienie szlachetniało, ale
o sposób jego percepcji.
W powszechnej świadomości wpływ
odtwarzacza na dźwięk systemu jest

i z tego pojedynku wyszedł... zwycięsko. Może różnica w cenie przesądziła,
że czynnik przytupywania w wykonaniu norweskiego źródła wydawał się
bardziej przekonujący? Niewykluczone, że wynikało to z tego, że EMC 1
MKIV odważniej podchodził do dźwięków ryzykownych, na granicy ostrości.
Nie zmienia to faktu, że było tu więcej
blasku, roziskrzenia i wyraźniejszych
szczegółów. Kultura została doprawiona
dźwięcznością, a równowaga tonalna –
energią. A wszystko ze świetnie skrojoną

Konfiguracja

o wiele delikatniejszy niż kolumn czy
wzmacniacza; należy więc podchodzić
do niego inaczej. Tutaj sedno kryje się
w subtelnościach, a te subtelności należy w ogóle dostrzec. Należy im poświęcić więcej czasu, bo w szybkim odsłuchu mogą zwyczajnie umknąć. Dopiero
wtedy da się oceniać brzmienie źródła.
Uprzedzając fakty, powiem, że klasa
dźwięku Electrocompanieta odpowiada
klasie jego budowy.
Norweski odtwarzacz został skonfrontowany z redakcyjnym Naimem, który
gra w lidze oczko niższej. Mimo to pojedynek okazał się dość wyrównany. EMC 1
MKIV zaprezentował brzmienie kulturalne i eleganckie, choć równocześnie
zdecydowane. Mało tego, potrafił umiejętnie dozować drapieżność, tak aby
przypadkiem nadmiar dystynkcji nie
uśpił słuchacza. Wydawać by się mogło,
że to kierunek poszukiwań podobny do
Naima. Ale i tutaj odnotowałem pewną
niespodziankę.
Audiofilska tradycja mówi, że Naim
słynie z rytmu. Jeśli tak, to Electrocompaniet rzucił mistrzowi rękawicę –

p Akrylowy front, złote przyciski
i napisy – charakterystyczne elementy
wzornictwa Electrocompanieta.

Electrocompaniet grał w systemie
złożonym z redakcyjnego lampowego
preampu BAT VK3iX SE i stereofonicznej końcówki mocy Conrad-Johnson MF 2250. Na początku odsłuchu
wykorzystałem monitory Dynaudio
Contour 1.3 mkII, ale później zmieniłem je na Dynaudio Contour 20
i tak już zostało do końca. Bezpośrednim punktem odniesienia dla EMC 1
MKIV był odtwarzacz Naim 5X z zasilaczem Flatcap 2X.

Wrażenia odsłuchowe
Norweski odtwarzacz to kandydat do
listy faworytów w cenie poniżej 20 tys.
zł. Jakość wykonania, solidność konstrukcji, tradycja firmy, wzornictwo – to
wszystko pozwala podchodzić do niego
z uznaniem i nadzieją na dobry dźwięk.
Czwarta wersja flagowego top-loadera
nie zawodzi tych oczekiwań.
Najpierw poddałem odtwarzacz delikatnemu wygrzewaniu – muzyka płynęła, ale potencjometr we wzmacniaczu
był skręcony niemal do minimum. Po
52
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mikrodynamiką, tak aby przy zachowaniu precyzyjnego tempa nie było wrażenia pośpiechu czy przyspieszonych
szarpnięć.
Electrocompaniet ma bardzo dobry
bas. Konstruktor postarał się, aby podkreślał rytm, nie odciągając uwagi od
średnicy. Tu nie ma miejsca na szaleństwo, a charakter dołu pasma chyba
najlepiej oddaje słowo „solidność”. Owa
solidność potrafi zaskoczyć swoją siłą,
a odtwarzacz oddaje tę potęgę brzmienia odważnie, choć bez ułańskiej szarży.
Nie odnotowałem nagrania, w którym
pozwoliłby sobie na rozleniwienie czy
ospałość. Zamiast miękkości woli akcentować „mięsistość”. Bas wybrzmiewa śmiało i konkretnie, ale bez utwardzenia. Niedociśnięta do samego końca
kontrola sprawia, że w czasie odsłuchu
możemy odczuć satysfakcję z przyjemnego pulsowania podstawy harmonicznej.

Hi-end odtwarzacz CD

Z tej masywności basu wyrasta średnica. Zakresy wydają się mocno sklejone, co ma swoje wady i zalety. Zaletą jest spójność i płynność brzmienia.
Wadą natomiast – drobny niedobór
selektywności, co może stanowić pewien problem w nagraniach o gęstej
fakturze brzmieniowej i bogatym instrumentarium. Można wtedy odczuć
brak „audiofilskiego powietrza” w muzyce. Należy jednak pamiętać, że to jest
cecha własna takich nagrań (pop, rock)
i tylko odtwarzacze z najwyższej półki
są w stanie zaproponować w tej dziedzinie coś więcej. W cenie poniżej 20 tys. zł
Electrocmapaniet gra prawidłowo, czyli
w dobrych nagraniach nie pozostawia
niedosytu, ale też nie poprawia zaniedbań realizatora. W innych gatunkach
spisuje się bez zarzutu, a nawet sprawia
pewną miłą niespodziankę. Okazuje
się bowiem, że zaproponowana przez
Norwegów koncepcja brzmienia idealnie pasuje do nagrań fortepianowych.
Sam wpadłem w pewną pułapkę, bo
gdy już miałem mniej więcej wyrobioną opinię o testowanym źródle, kurier
dostarczył zamówiony wcześniej boks

z nagraniami sędziwego Vladimira
Horowitza dla Deutsche Grammophon
(z lat 1985-1991). I potem już do samego oddania urządzenia dystrybutorowi
słuchałem praktycznie tylko fortepianu.
Po Horowitzu były sonaty fortepianowe Beethovena (Barenboim), koncerty
fortepianowe Mozarta (Pires), solowe
improwizacje Keitha Jarretta i inne –
i zawsze miałem nieodparte wrażenie,
że EMC 1 MKIV z fortepianem tworzą
związek symbiotyczny.
Miłośnikom klasyki norweski odtwarzacz na pewno się spodoba, bo
oprócz fortepianu świetnie sobie radzi
ze smyczkami, kameralistyką, utworami
wokalnymi czy nawet z symfoniką. Norweska recepta na muzykalność sprawdza
się tu znakomicie. A to za sprawą intensywności barw średnicy. Tutaj dzieje się
naprawdę dużo. Electrocompaniet jakby
rozkoszował się pokazywaniem różnorodności instrumentów i nasycenia nut.
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Preferuje głębokie olejne tony, które nie pozostawiają miejsca na
obojętność – pierwiastek emocjonalny stanowi tutaj priorytet. Warto
przy tym zauważyć, że
same kontury dźwięków
nie są ostre. Taka prezentacja ułatwia koncentrację
na samej melodii, gdyż
uwagę przyciąga esencja
dźwięków, a nie ich wirtu-alny kształt.
W porównaniu z Naimem zauważa się wyraźne
przesunięcie punktu ciężkości brzmienia. Brytyjski
u Pilot systemowy
– zwykła masówka.
q Cyfrowy komplet.

p Wyposażenie skromne,
ale wystarczające. Połączenie RCA
należy traktować jako awaryjne.

odtwarzacz mocniej akcentuje dół pasma,
a norweski – średnicę. Ani w jednym,
ani w drugim przypadku nie jest to jednak przeniesienie ciężaru w sensie dosłownym – a jedynie pokazanie, że tu
się dzieje więcej, niż potrafią pokazać
bezpośredni konkurenci z tej półki cenowej.
Scena dźwiękowa jest bardzo proporcjonalna. Została starannie rozplanowana w bazie, z lekkim wysunięciem do przodu pierwszego planu.
W nagraniach, w których realizatorzy
nie przewidzieli żadnych przestrzennych cudów, stereofonia Electrocompanieta jest dyskretna, jakby nie chciała
na siebie zwracać nadmiernej uwagi.
Tym ciekawsze stają się nagrania, gdzie
takie efekty stanowią zamierzony efekt

ozdobny – bo norweski odtwarzacz
potrafi je wydobyć w odpowiedniej
skali.
Umiar pomiędzy kontrolą i ła
łagodnością dołu oraz melodyjność
średnicy nieco ożywia góra pasma.
Electrocompaniet nie boi się poka
pokazać pazura, zagrać nawet ostrzej,
oczywiście nie wpadając w prze
przerysowanie. Soprany pomagają
w wydobywaniu szczegółów.
Sprawiają, że obraz dźwiękowy
nabiera blasku. Ale wysokie tony
nadają też pewien charaktery
charakterystyczny ton całości – są jakby
nastawione na skracanie wy
wybrzmień. To podkreśla wraże
wrażenie dyscypliny całości, przy
zaakcentowaniu energetyczności brzmienia. Niektórym
może tu brakować luzu, ale
– z drugiej strony – odnoszę
wrażenie, że wtedy nadmiar
romantyzmu mógłby przyciągnąć głównie audiofilki, a te stanowią
zdecydowaną mniejszość wśród potencjalnych nabywców.
Takie wyrównanie akcentów czyni brzmienie bardziej uniwersalnym.
Mamy coś w rodzaju
stopniowania kontroli
– im wyżej, tym jest jej
więcej. To ciekawe podejście, bo pogrubienie
od dołu, przechodzące
w znakomitą mikrodynamikę w wyższych częściach pasma, dopełnia obraz wyrafinowaniem.

Konkluzja
Kolejna odsłona klasycznej maszyny
imponuje solidnością budowy i interesującą kompozycją brzmienia. Przy odpowiednim doborze reszty toru może
zapewnić szczęśliwemu nabywcy wiele
lat niezapomnianych wrażeń. A dla miłośników fortepianu może być końcem
poszukiwań.

Electrocompaniet
EMC 1 MKIV
Cena:

19800 zł

Dane techniczne:
Rodzaj przetwornika:
Pasmo przenoszenia:
Zniekształcenia:
Sygnał/szum:
Wyjścia analogowe:
Wyjście cyfrowe:
Zdalne sterowanie:
Wyjście słuchawkowe:
Wymiary (w/s/g):

24-bitowy
20 Hz – 20000 kHz
<0,003%
b.d.
RCA, XLR
koaks., opt.
+
12/48,2/42,2 cm

Ocena:
Brzmienie:

hi-end

ECG 1/ECP 2
RECENZJA ELECTROCOMPANIET
GRAMOFON/STOPIEŃ GRAMOFONOWY

Electrocompaniet
ECG 1/ECP 2

Gramofon ECG 1 i stopień gramofonowy ECP 2 firmy Electrocompaniet dołączają do
winylowej rewolucji, oferując zaskakująco korzystny stosunek jakości do ceny
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ELECTROCOMPANIET ECG 1/ECP 2
GRAMOFON/STOPIEŃ GRAMOFONOWY

DETALE

PRODUKT
Electrocompaniet
ECG 1
RODZAJ
Gramofon
z napędem
paskowym
CENA
13.800 zł
WAGA
13 kg
WYMIARY
(SxWxG)
465x360x153 mm
NAJWAŻNIEJSZE
CECHY
•Akrylowoaluminiowa
konstrukcja
•Synchroniczny
silnik AC 24V
•Ramię Jelco
SA-750EB
w zestawie
DYSTRYBUCJA
Hi-Fi Club
www.hificlub.pl

DETALE

PRODUKT
Electrocompaniet
ECP 2
RODZAJ
Stopień
gramofonowy
MM i MC
CENA
7.200 zł
WAGA
9 kg
WYMIARY
(SxWxG)
465x371x78 mm
NAJWAŻNIEJSZE
CECHY
•Regulacja
kapacytancji
i rezystancji
•Regulowane
wzmocnienie
sygnału
•Konstrukcja
DC-coupled
DYSTRYBUCJA
Hi-Fi Club
www.hificlub.pl

RECENZJA

a rynku pojawia się tak
wiele gramofonów, że
można odnieść wrażenie, iż
mamy do czynienia z prawdziwym odrodzeniem winylu. I rzeczywiście tak chyba jest. Od lat piszę o tym, jak
moda na czarne krążki powoli odradza
się niczym feniks z popiołów i teraz mogę
z pełną mocą potwierdzić, że wyrosło
nowe pokolenie miłośników muzyki (plus
garść przedstawicieli starszych pokoleń),
które zapałało namiętną miłością do
czarnych krążków. I to właśnie tym melomanom Electrocompaniet chce sprzedać
swój nowy gramofon ECG 1.
Jest on fabrycznie wyposażony w powszechnie lubiane i szanowane ramię
Jelco SA-750EB, chociaż trzeba samemu
dobrać do tego wkładkę (każdy dobry
sprzedawca chętnie w tym pomoże). To
produkowane w Japonii ramię prezentuje

N

„Z pewnością nie ma
zbyt wielu zestawów
w tej cenie, które
oferują podobną jakość
brzmienia”
bardzo wysoką jakość i pokazuje, że
Norwegowie mają sporo oleju w głowie. A skoro już i tak będziemy prosili
sprzedawcę o dopasowanie wkładki, to
możemy też zlecić mu skonfigurowanie
gramofonu. Chociaż i tak jest on prostszy
w obsłudze niż wiele konkurencyjnych
modeli – np. wyregulowanie Michell
GyroDec tak, aby pokazał się z najlepszej
strony, jest zadaniem dla fachowca lub
prawdziwego entuzjasty.
W konstrukcji tego gramofonu nie znajdziemy żadnych nowatorskich rozwiązań.
Stereofoniczny LP jest już na rynku od
niemal 60 lat, a wersja mono jeszcze
dłużej. Wbrew obowiązującej modzie nie
jest to konstrukcja ze swobodnie zawieszonym subchassis. Prawdopodobnie ze
względu na zachowanie maksymalnej
prostoty jego twórcy zdecydowali się na
konstrukcję, w której wibracje rozpraszane
są wewnątrz masywnej, kilkuwarstwowej
podstawy i nóżek, a nie za pośrednictwem sprężynującego zawieszenia.
Przypomina to nieco pochodzącego
z lat 70. Marantza TT-1000. Podstawa
jest wykonana z trzech warstw – akrylu,
aluminium i znowu akrylu. Chodzi o to,
że materiały te mają inne częstotliwości
rezonansowe i tym samym działają jak
filtr szerokopasmowy. Do tego dochodzi
ciężki akrylowy talerz bez maty. Jego
powierzchnia jest nieco chropowata, co
zapobiega ślizganiu się płyt.
System napędowy również nie jest
szczytem innowacyjności, ale został bardzo dobrze zaimplementowany. Napęd
jest fizycznie odseparowany od podstawy,
HOME CINEMA
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WYWIAD

ROZMAWIAMY Z VOLKEREM
HUNGEREM MENAGEREM
DS. TECHNICZNYCH

HFC: Electrocompaniet słynie ze
swojej elektroniki, więc dlaczego
zdecydowaliście się na gramofon?
VH: Nasi klienci od dawna prosili
o gramofon, bo był to jedyny produkt,
jakiego brakowało w naszej ofercie
urządzeń hi-endowych. Takie
materiały, jak akryl oraz czarne i złote
elementy z metalu charakterystyczne
dla naszych produktów z serii Classic
doskonale pasują do świetnie
prezentującego się gramofonu. 40 lat
doświadczenia w elektronice audio
pozwoliło z sukcesem stworzyć nasz
pierwszy gramofon.
Do jakiego typu klientów
skierowany jest ECG 1?
Do klientów, którzy interesują się
hi-endowym sprzętem audio bądź
to z uwagi na jakość brzmienia, bądź
wzornictwa, bądź też obydwu tych
elementów. Klienci, którzy kupili ECG
1, bardzo często posiadają już sprzęt
Electrocompanieta i chcą uzupełnić
system o gramofon oraz stopień
gramofonowy charakteryzujący się tą
samą filozofią i designem.
Czy zalecasz jakąś konkretną
wkładkę?
Każda wkładka, która pasuje do
Jelco, będzie odpowiednia. Mamy
bardzo dobre doświadczenia
z wkładką Soundsmith MMC. Jelco to
klasyczne ramię w kształcie litery S
z odłączaną główką (w typie SME), co
pozwala w prosty sposób instalować
wkładki. Wyposażone w bardzo
dobre łożysko, bez problemu radzi
sobie z wkładkami MC. Ruchoma
masa ramienia to 21g, co pozwala
eksperymentować z wieloma różnymi
wkładkami o wadze 4–12g. Ramię
można też zmodyfikować do obsługi
wkładek o wadze do 24g poprzez
zainstalowanie cięższej przeciwwagi,
która znajduje się w zestawie.
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JAK TO SIĘ
ZACZĘŁO
Firma
Electrocompaniet,
mająca swoją siedzibę w Stavanger na
pięknym południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii, od 11
lat jest zarządzana
przez energicznego
Mikala Dreggevika.
Odpowiada on za stabilny wzrost marki,
która istnieje od lat
70. ubiegłego stulecia. Jest on klasycznym przykładem klienta i fana
marki, który odkupił firmę. Jako miłośnik Pink Floyd nie
mógł nie skorzystać z okazji, kiedy
Electrocompanieta
wystawiono na
sprzedaż, dostrzegając możliwość
synergii z własnym
przedsiębiorstwem
Westcontrol. Jest to
producent sprzętu
wojskowego dostarczający klientom, włączając w to brytyjskie Royal Air Force,
elektroniczne produkty z dziedziny awioniki, m.in. systemy lotniczej komunikacji
radiowej, czujniki, systemy wizyjne i serwomotory. Mikal założył firmę w 1994 roku,
a Westcontrol oraz
Electrocompanieta
określa mianem „system house”, co jest
norweskim określeniem przedsiębiorstwa, które zajmuje
się wszystkim, od idei
po gotowy produkt.
Zanim Mikal kupił
Eletrocompanieta,
firma ta zdobyła już
uznanie światowej
prasy hi-fi. Okres jej
największych sukcesów przypadł na
koniec lat 70. XX w.,
kiedy dwukanałowy wzmacniacz mocy
odniósł międzynarodowy sukces. Firma
szybko zdobyła rozgłos, sprzedając swój
produkt w 40 krajach
na całym świecie.

co ma na celu zredukowanie szumów.
Gruby gumowy pasek napędza talerz przy
wsparciu synchronicznego silnika AC 24V
zasilanego przez dwufazowy analogowy
generator sinusoidy. Nietypowo gramofon
oferuje trzy prędkości – 33, 45 i 78rpm.
Wspomniane wcześniej ramię Jelco
SA-750EB obsługuje wkładki o wadze
4–12g. Zmontowanie gramofonu,
zainstalowanie wkładki i wyregulowanie
ramienia zajmuje około godziny. Warto
też dobrze wybrać miejsce, w którym
urządzenie ma pracować. Z uwagi na brak
tłumiącego wibracje zawieszenia warto
zainwestować w dobrej klasy stolik hi-fi.
Stopień gramofonowy ECP 2 jest zaskakująco duży i ciężki, i oferuje całą masę
funkcji. Obsługuje zarówno wkładki z ruchomym magnesem, jak i ruchomą cewką,
jest wyposażony w zestaw wejść RCA
oraz zbalansowanych XLR oraz regulację
wzmocnienia w zakresie 39,8–71,4dB
(RCA) lub 45,8–76,4dB (XLR). Oporność
wkładki można regulować w zakresie
10–47kΩ, a kapacytancja może być
regulowana w zakresie 0–350pF. To
prawdziwy raj dla winylowych purystów,
ale utrudnia życie mniej zaawansowanym
entuzjastom, którzy z pewnością woleliby
kilka zwykłych selektorów na panelu czołowym zamiast kilkudziesięciu malutkich
przełączników DIP, których konfiguracja
wymaga uważnego przestudiowania podręcznika obsługi. Całość charakteryzuje się
solidną jakością wykonania, a przedstawiciele Electrocompanieta zapewniają,

że wybrano najlepsze komponenty
pasywne oraz najbardziej zaawansowane
wzmacniacze.

Jakość dźwięku

Zawsze kiedy firma, która wcześniej nie
słynęła z produkcji gramofonów, wchodzi na
rynek winyli, pojawiają się pewne obawy.
Jednak firma Electrocompaniet podeszła
do tej kwestii z typową dla siebie najwyższą
starannością. ECG 1 to dobrze brzmiący
gramofon i chociaż nie należy do ścisłej czołówki w swojej klasie, to naprawdę niedużo
mu do najlepszych brakuje. Z pewnością
nie ma zbyt wielu zestawów w tej cenie,
które oferują podobną jakość. Brzmienie
gramofonu można opisać jako otwarte, czyste i melodyjne. Jest też mniej analityczne
i „dekonstruktywne” niż chociażby Michell

„Stopień gramofonowy
ECP 2 doskonale się
do tego dostosowuje,
zapewniając mocne
i solidne brzmienie”
GyroDec, dzięki czemu wydaje się odrobinę
cieplejsze i bardziej romantyczne. Tym
samym ECG 1 odtwarza muzykę w bardzo
zrelaksowany i przyjemny dla ucha sposób.
Na jego brzmienie niewątpliwie ma wpływ
ramię Jelco ze swoim niepowtarzalnym
i nieco kojącym charakterem.
Wypróbowałem z nim kilka wkładek,
od modelu MM Audio-Technica AT-95E

SZCZEGÓŁY
1

2

4

3

1 Oś silnika

2 Obudowa łożyska ramienia

3 Głowica ramienia

4 Selektor prędkości

ECG 1/ECP 2
RECENZJA ELECTROCOMPANIET
GRAMOFON/STOPIEŃ GRAMOFONOWY

ZŁĄCZA
1
2

5
1 Przeciwwaga ramienia

2 Pasek napędu

po MC Lyra Delos, ale ostatecznie
zdecydowałem się na wkładkę MC
Audio-Technica AT-OC9. Ten model ze
średniej półki dobrze pasuje do ramienia
Jelco. Sygnał z wkładki przekazywany
jest do stopnia gramofonowego ECP 2,
który – jak można oczekiwać – oferuje
podobny firmowy charakter, zapewniając
wciągające i wyraziste brzmienie. Na
przykład „A Winter’s Tale” Jade Warrior to
klasyczny przykład progresywnego rocka,
który idealnie eksponuje zalety tego dynamicznego zestawu. Otwierające takty,
z pojedynczym wokalem na tle klasycznej
gitary i eterycznego fletu, są otwarte
i pełne słodyczy, i nawet kiedy do akcji
wkraczają pozostałe wokale i muzyczny
miks się zagęszcza, Electrocompaniety
świetnie sobie radzą. Instrumentalny podkład nie zostaje zagłuszony przez wokale
ani przez głośną gitarę elektryczną. Tego
typu muzyka w wersji cyfrowej często
potrafi zabrzmieć sterylnie, ale nie w tym
wypadku!

Mocniej, szybciej i ostrzej

Norweski duet równie dobrze radzi sobie
z nieco mniej ekspansywną muzyką.
Pochodzący z 2002 roku „Kling Klang
Mix” utworu „Expo 2000” Kraftwerk to
przykład mocniejszej, szybszej i ostrzejszej
muzyki. Także w tym wypadku brzmienie
Electrocompanietów okazało się bardzo
atrakcyjne. Wkładka Audio Technica
AT-OC9 zaprezentowała cudownie
wyrazistą górę pasma i bogactwo
szczegółów średnicy. Co prawda słychać,
że dynamika jest odrobinę złagodzona,
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3 Zbalansowane wyjście XLR

4 Wejście RCA phono

przez co niektóre akcenty elektronicznej
perkusji brzmią nieco bardziej miękko, ale
jest to typowa cecha ramienia Jelco, która
zdradza, że nie jest to superramię. Jednak
brzmienie pozostaje mocne, przestrzenne
i dynamiczne, napędzając tę jedną z bardziej tanecznych kompozycji Kraftwerk.
Gramofon charakteryzuje się niezmienną szybkością, a gładko działające główne
łożysko gwarantuje idealną stabilność,
co przekłada się na dużą atrakcyjność
brzmienia. Otwierające akordy fortepianowe „Get Lucky” Daft Punk imponują
siłą i bogactwem harmonicznym, a kiedy
utwór dociera do pierwszego refrenu,
zaczynamy się pławić w cieple i słodyczy
brzmienia. Tekst piosenki nie imponuje
może głębią, ale gra Nile’a Rodgersa
zachwyca wirtuozerią. Stopień gramofonowy doskonale się do tego dostosowuje,
zapewniając mocne i stabilne brzmienie,
charakteryzujące się subtelnym ciepłem
i rozciągnięciem basu, który może nie
jest zbyt precyzyjny, ale nie można mu
odmówić atrakcyjności.

Podsumowanie

ECG 1/ECP 2 Electrocompanieta to
świetny zestaw. Gramofon to dobrze
zaprojektowana i wykonana konstrukcja
ze świetnym budżetowym ramieniem
w komplecie, zapewniająca znakomite jak na swoją cenę brzmienie.
Towarzyszący mu stopień gramofonowy
nie jest może tak imponujący, ale też
radzi sobie znakomicie. Oferuje dużą
funkcjonalność i możliwości konfiguracyjne, dostarczając potężne, czyste

NA TLE
INNYCH

Michell GyroDec
(z zapożyczonym
od Regi ramieniem
Tecno Arm) jest na
rynku od 1981 roku.
Wtedy była to oszałamiająco zaawansowana konstrukcja – kopiowana przez niezliczoną rzeszę naśladowców – i stale udoskonalana. Najnowsza wersja otrzymała nazwę
Spyder Edition (SE)
i została wyposażona
w silnik DC. Jest tańsza
od wersji podstawowej, a jej brzmienie jest
odrobinę lepsze. Aby
dowieść swojej wartości, Electrocompaniet
ECG 1 musi oferować
brzmienie o zbliżonej
do Gyro jakości. I tak
jest w rzeczywistości,
ale nie dorównuje całkowicie świetnemu
brzmieniu brytyjskiego gramofonu. Dźwięk
Electrocompanieta jest
odrobinę mniej klarowny i przestrzenny, generuje nieznacznie węższą scenę dźwiękową.
Nadal jest to jednak
w pełni satysfakcjonująca jakość brzmienia, a przy tym ECG 1
jest o wiele łatwiejszy
do skonfigurowania niż
Michell.

5 Gniazdo uziemienia

i szczegółowe brzmienie. Dlatego każdy,
kto uważa się za uczestnika winylowej
rewolucji, powinien uważnie przyjrzeć
się temu duetowi. David Price

ECG 1

WERDYKT

JAKOŚĆ DŹWIĘKU

PLUSY: Słodkie, muzykalne
brzmienie; ramię w zestawie;
atrakcyjny wygląd

JAKOŚĆ/CENA

MINUSY: Brakuje
szczegółowości w porównaniu
z najlepszymi w tej kategorii

JAKOŚĆ WYKONANIA
MOŻLIWOŚCI

OGÓŁEM: Dobrze
wyposażony i dobrze grający
gramofon

OCENA OGÓLNA

ECP 2

JAKOŚĆ DŹWIĘKU

WERDYKT
PLUSY: Czyste, mocne
i szczegółowe brzmienie;
bogactwo opcji

JAKOŚĆ/CENA

MINUSY: Skomplikowana
konfiguracja za pośrednictwem
przełączników DIP może
JAKOŚĆ WYKONANIA zniechęcić niektórych
użytkowników

MOŻLIWOŚCI

OGÓŁEM: Solidny produkt,
ale nieco skomplikowany
w obsłudze

OCENA OGÓLNA

HIGH-END Odtwarzacz CD Electrocompaniet EMC-1 MkIV

❙Tekst: Marek Lack ❙ Zdjęcia: AV

T

,

Efektowny toploader to marzenie każdego audiofila-tradycjonalisty. Czy czwarta
odsłona topowego modelu norweskiej marki jest godna zainteresowania?

H

istoria flagowego odtwarzacza CD marki
Electrocompaniet sięga 1998 roku.
Od czasu powstania modelu EMC-1UP,
bo takie miał oznaczenie, nie nastąpiła tak
naprawdę żadna rewolucja. Prędzej już – ewolucja. Aktualna odsłona jest oznaczona EMC-1
Mk IV, co (słusznie) wskazuje na czwartą generację tego urządzenia, wciąż bazującego na
pierwowzorze. W porównaniu z poprzednikiem
zastosowano między innymi nowy napęd.

BUDOWA
Norweski toploader to zawodnik wagi ciężkiej.
Szeroki na 482 mm i głęboki na 420 mm, przy
swojej wadze ponad 18 kg zdaje się konkurować ze sporymi wzmacniaczami. Płytę ładuje
się od góry, po odsunięciu ciężkiej stalowej
pokrywy. Nie ma żadnych dodatkowych funkcji,
jak np. wejścia cyfrowe, są za to dwa wyjścia
cyfrowe: koaksjalne i Toslink. Wyjścia analogowe zdublowano (RCA i XLR).
Sterowanie odbywa się z pilota lub z poziomu
przedniej ścianki. Na niej znajduje się główny
wyłącznik prądowy, za to z poziomu pilota można przejść w tryb czuwania. Obudowa w całości

jest wykonana z grubych stalowych blach
pokrytych czarnym lakierem strukturalnym.
Tylko od frontu ozdobiono ją panelem z grubego akrylu – elementem charakterystycznym
dla norweskiego producenta. Przez ów panel
przeziera światło dużego displeju w kolorze
niebieskim. Wyświetla ona tylko podstawowe
informacje, ale za to w sposób niezwykle
czytelny – znaki widać nawet z daleka.
Od góry widoczny jest wyraźny podział obudowy na trzy części. Każda z nich jest od siebie
odizolowana za pomocą grubej blachy o profilu
odwróconej litery U. Złożenie ich daje podwójne ścianki boczne i ekranowanie poszczególnych sekcji. Środkowa mieści czytnik płyty oraz
niewielki transformator toroidalny w tylnej
części, który dodatkowo został zaekranowany
stalowym płaszczem. Po lewej stronie znajduje
się część cyfrowa, a po prawej – analogowa.
Płytki z elektroniką zajmują jedynie fragment
powierzchni każdej z komór. Cały tor audio jest
zbalansowany. W części analogowej zastosowano wyłącznie elementy dyskretne – widać
tu autorski pomysł na ten odtwarzacz. Jako
przetwornika c/a użyto doskonale znanego

układu Cirrus Logic CS4397 (rodem z 1999
roku). Towarzyszy mu przetwornik częstotliwości próbkowania CS8420, który dokonuje
usamplingu danych ze srebrnych krążków
do 96 kHz (przy 24-bitowej długości słowa).
Generalnie rzecz biorąc, sekcja cyfrowa nie
zaskakuje niczym szczególnym. Uwaga konstruktorów skupiła się na wspomnianej sekcji
analogowej i mechanizmie odczytu. To najbardziej wrażliwa część każdego odtwarzacza CD.
Electrocompaniet zastosował nieskomplikowane, ale solidne rozwiązanie. Czytnik płyty
spoczywa na ciągnącej się przez głębokość
obudowy płycie aluminiowej o grubości niemal
10 mm, którą sklejono z kilkoma przekładkami
ze stali o łącznej grubości kilku centymetrów.
Cały ten sandwicz przymocowano elastycznie
do spodu obudowy.
W firmowym katalogu dostępna jest ciekawa
i niespotykana opcja, tzw. Spider – to ażurowy
krążek zwiększający masę rotującą, a w związku z tym – moment bezwładności płyty. O redukcję drgań dbają też stopki, zresztą nie byle
jakie – zintegrowane z podstawą kolce również
norweskiej firmy Sound Care.
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Front wieka napędu stanowi część akrylowej
płyty czołowej. Standardowy krążek
dociskowy jest dość typowy.

Pierwsze uruchomienie odtwarzacza poniekąd
bardziej przypomina instalację gramofonu niż
podłączenie cedeka. Najpierw bowiem należy
wykręcić ze spodu dwie motylkowe śrubki i jedną nakrętkę, następnie odkręcić od góry blachę
blokującą pokrywę płyty, potem w ukrytą pod
nią dziurkę włożyć dostarczony w zestawie
klucz imbusowy i wykonać 10 obrotów w lewo.
Na koniec, już ze względów estetycznych,
należy w tym miejscu przykręcić złotą płytkę
z napisem. No to gramy…
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Poszczególne sekcje odtwarzacza logicznie odsepaerowano od siebie – także za pośrednictwem
stalowych ekranów, które powstają w momencie założenia obu części obudowy.

BRZMIENIE
To już sześć lat, odkąd przestałem używać
odtwarzaczy CD. Dlaczego nie jestem ich
fanem? Nie jest to w żadnym razie kwestia
ideologiczna, ani tym bardziej wygodnictwo.

Owszem, przyznaję, że testowanie kolumn
czy wzmacniaczy idzie o wiele sprawniej, gdy
zamiast zmieniania płyt, przełącza się pliki. Ale
nie w tym rzecz. Głównym powodem rezygnacji
z CD była dla mnie jakość dźwięku, a konkretnie
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HIGH-END Odtwarzacz CD Electrocompaniet EMC-1 MkIV

DYSTRYBUTOR Hi-Fi Club, www.hificlub.pl
CENA 19 800 zł
Dostępne wykończenia: czarny
z akrylowym panelem

OCENA

HIGH-END

DANE TECHNICZNE

Specjalność zakładu: dyskretny zbalansowany
tor sygnałowy.

Opcjonalny Spider trzyma płytę po całym
obwodzie i ma znacznie większy moment
bezwładności niż standardowy docisk.

relacja pomiędzy uzyskiwaną klasą brzmienia,
a ceną, która w przypadku przetworników
c/a USB sprzężonych z komputerem lub też
odtwarzaczy strumieniowych okazywała się,
w zdecydowanej większości, po prostu lepsza.
Niedawno testowałem odtwarzacz strumieniowy Electrocompanieta i uważam, że to bardzo
dobre urządzenie. Za podobne pieniądze trudno znaleźć kompakt oferujący podobną jakość
brzmienia, zwłaszcza w zakresie barw.
Z moich doświadczeń wynika, że odtwarzacze
CD to urządzenia wymagające najdłuższego
okresu docierania/wygrzewania spośród
wszystkich rodzajów urządzeń audio. Wyjęte
z pudełka i od razu włączone w system grają…
po prostu źle. Pamiętam, gdy wiele lat temu
wertowałem instrukcję obsługi amerykańskiego odtwarzacza CD Ayre CX7, który wówczas
nabyłem. Producent zamieścił tam informację,
że wymaga on aż 400 godzin wstępnego
docierania. Jak łatwo obliczyć, przy graniu non
stop zajęłoby to ponad 2 tygodnie. Tyle też
dałem czasu Electrocompanietowi, codziennie
sprawdzając postępy brzmieniowe (odtwarzacz
otrzymałem zupełnie nowy). Postępy były – i to
wyraźne. Początkowe próby odsłuchów dały

Płytka przetwornika i upsamplera –
rozwiązanie, które nikogo by nie zaskoczyło
10 lat temu.

efekt umiarkowanie satysfakcjonujący. Nikomu
nie poleciłbym oceny tego modelu na podstawie tak wczesnego odsłuchu – wnioski będą
zupełnie niemiarodajne. I tak, w porównaniu
z dźwiękiem zapamiętanego z odtwarzacza
strumieniowego tej marki, było dużo gorzej.
Po okresie wygrzewania, gdy usiadłem już do
właściwych testów odsłuchowych, dźwięk był
już zupełnie inny. Dodam, że ECM-1 MkIV jest
wrażliwy na kabel zasilający. Jego właściwości
mają istotne znaczenie. Wpięcie stosunkowo
drogiego Enerra Transcenda Ultimate zamiast
Furutecha FP-314 Ag zmieniło dźwięk w stopniu, moim zdaniem, istotnym.
EMC-1 MkIV to odtwarzacz potrafiący silnie
różnicować odtwarzane płyty pod kątem
jakości realizacji. Tzw. wydania audiofilskie zyskują wręcz drastyczną przewagę
względem płyt komercyjnych – tych z bardziej
popularną muzyką. Dość przeciętnie nagrane
płyty Depeche Mode – „Violator” i „Music for
The Masses” z polskiego wydania (przed remasteringiem) brzmią z właściwą im szarością
barw. Włożona zaraz po nich płyta-składanka
demo z wydawnictwa Naim dosłownie miażdży
te wydania jakością barw i rozdzielczością wysokich tonów. Z kolei płyty z kolekcji „Trójkowej
listy przebojów” brzmią jeszcze gorzej, niż
pamiętałem. Różnice w jakości barw są tak
duże, że aż wydają się przerysowane. A jednak
takie właśnie są pomiędzy tymi płytami, co
doskonale pamiętam jeszcze z czasów, gdy
użytkowałem znakomity odtwarzacz Audionet
ART G3 z dodatkowym zasilaczem EPS G2.
O czym to świadczy? Moim zdaniem o tym, że
Electrocompaniet reprezentuje bardzo wysoką
klasę brzmienia, nie grając tylko własnym
brzmieniem, ale pokazując to, co jest na
płytach, i pozwalając docenić ich zawartość –
zwłaszcza w zakresie barw, gdy te są rzeczywiście dobrze nagrane. To takie przeciwieństwo
urządzeń, które grają tak samo, niezależnie od

Odtwarzane płyty: CD, CD-R, CD-RW
Wyjścia analogowe: XLR, RCA
Wyjścia cyfrowe: optyczne, koaksjalne
Impedancja wyjściowa: RCA – 150 Ω
Pobór mocy* (czuwanie/praca):
stand-by – 7,8 W, praca – 18 W
Wymiary: 482 x 120 x 422 mm
Masa*: 18,23 kg

KATEGORIA SPRZĘTU A
* - wartości zmierzone

włożonej do napędu płyty.
W trakcie sesji odsłuchowej, kierowany
ciekawością, zdecydowałem się podmienić
standardowy krążek dociskowy płyty na opcjonalnego Spidera, który dystrybutor dostarczył
do testu razem z odtwarzaczem. Po ponownym
uruchomieniu odtwarzacza powiedziałem
do siebie głośno: „to niemożliwe!”, po czym
podszedłem go zdjąć, aby ponownie posłuchać
ze standardowym dociskiem. Zrobiłem tak
kilkakrotnie, aby mieć 100 procent pewności,
że to nie żadne placebo. Już dawno temu
podobnie eksperymentowałem z toploaderami, dokładając do wkładanej płyty drugą na
wierzch. Zwiększona masa rotująca stabilizuje
odczyt płyty i poprawia jego precyzję. Spider
kosztuje 1500 zł – z pozoru drogo. Uważam,
że producent powinien go dokładać seryjnie.
Granie bez niego nie ma sensu, zważywszy na
to, jak duże zmiany powoduje. Procentowo to
niewielka różnica w kosztach, natomiast zysk
w jakości dźwięku – bardzo poważny. Poprawiła
się precyzja, czystość i nasycenie dźwięku.
Spore zmiany zaszły także w dynamice makro
oraz w potędze i kontroli basu. Dalsze odsłuchy
prowadziłem już wyłącznie z opcjonalnym
dociskiem. Inaczej się nie dało!
Mimo umiejętności czytelnego różnicowania
barw, norweski odtwarzacz nie jest pozbawiony własnego charakteru. Umieściłbym go
po ciepłej stronie neutralności, jak również po
tej bardziej zaokrąglonej niż wykonturowanej.
Balans tonalny opiera się na dwóch cechach.
Pierwsza to przewaga wypełnienia nad ostrością krawędzi, druga sprowadza się do dużej
zawartości niskich składowych. EMC-1 MkIV
dysponuje doprawdy potężnym basem, który
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System

odsłuchowy
WZMACNIACZE:

McIntosh MA8900,
Electrocompaniet
EC4.8/AW600
ZESTAWY
GŁOŚNIKOWE:

Equilibrium Eltheria S8
KABLE
GŁOŚNIKOWE:

Equilibrium Pure
Ultimate SG

INTERKONEKT
RCA: Purist Audio

Dwa wyjścia analogowe i dwa cyfrowe – zupełnie jak dawniej...
Żadnych dodatkowych funkcjonalności.

określiłbym też
jako sprężysty,
całkiem zwarty
i dynamiczny.
Spodziewałem się
więcej miękkości,
a mniej dynamiki.
W każdej z tych dziedzin można by oczekiwać
więcej, jednak w dziedzinie barw trudno mieć
jakiekolwiek zastrzeżenia, szczególnie przy
cenie 20 tys. zł.
Dynamiki, a przede wszystkim drive’u, nie
brakuje jakoś szczególnie, niemniej nie jest to
urządzenie stworzone z myślą o odtwarzaniu
rocka. Emocje płynące z odsłuchu bardziej
ujawniają się w skali mikro, a więc w muzyce
akustycznej, niż w przypadku ostrego łojenia,
gdzie testowany odtwarzacz lubi to i owo
wygładzić, zaokrąglić.
Mocną stroną Electrocompanieta jest
niewątpliwie stereofonia. Na odpowiednio

Design Vesta
Stolik: Rogoz Audio
4SPB3/BBS
ZASILANIE: Listwa
Enerr One, kable Enerr
Transcenda Ultimate
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zrealizowanych płytach, wrażenie przestrzenności było po prostu świetnie: jest głębia,
ale i duży wolumen z przodu. Świetna była
precyzja lokalizacji, przy zachowaniu naturalnej
plastyczności całej sceny. Udało się uzyskać
dobrą namacalność i dobre ogniskowanie, ale
bez rozjaśnienia góry pasma. A skoro o niej
mowa, to naprawdę dobrze nagrane płyty
można było podziwiać za rozdzielczość wysokich tonów. Nie było to ostatnie słowo w tej
dziedzinie, niemniej w segmencie cenowym,
w którym plasuje się ten odtwarzacz, jest to
bardzo dobry poziom. W porównaniu z ostatnio
testowanymi odtwarzaczami za ok. 12 tys. zł
czuć znaczący postęp.

NASZYM ZDANIEM
Efektownie wyglądający CD z płytą ładowaną
od góry to bardzo atrakcyjny element systemu
audiofila-tradycjonalisty. Dla szukających właśnie takich rozwiązań to jeden z oczywistych

Solidność osadzenia i montażu napędu jest
prawdziwie high-endowa.

wyborów. EMC-1 MkIV dysponuje bardzo dobrą
stereofonią, a przede wszystkim świetnymi
barwami. Potrafi doskonale różnicować płyty
– zarówno od strony charakteru, jak i jakości.
W zakresie dynamicznym nie odstaje mocno
od najlepszych, choć nie jest prawdziwym mistrzem szybkości. Usatysfakcjonuje natomiast
zwolenników obfitego basu.
Oceniając ten odtwarzacz z perspektywy
podobnie wycenionych najlepszych przetworników c/a, uważam, że EMC-1 MkIV nie ma
w takim starciu wielkich szans, co jednak nie
powinno dziwić – w końcu gros kosztu produkcji
odtwarzacza CD stanowi napęd płyty i związana z nim dodatkowa elektronika. Jednakże na
gruncie odtwarzaczy kompaktowych za 20 tys.
zł norweski player broni się z łatwością i właśnie dlatego mogę go z czystym sumieniem
polecić. Może się okazać, że będzie to ostatni
cedek, jaki kiedykolwiek kupicie. I że zostanie
z Wami już do końca…
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Muzyka ponad wszystko
Kolejny Electrocompaniet w teście i kolejne oczarowanie muzyką pozwala
przypuszczać, że urządzenia tej marki „mają to po prostu w genach”.

E

lectrocompaniet to firma z Norwegii,
założona w pierwszej połowie lat 70.
Wszystko zaczęło się na konferencji dla
inżynierów AES w 1973 roku, gdy Matti Otala
prowadził prelekcję na temat zniekształceń
typu TIM, a przysłuchiwał się temu producent
muzyczny i entuzjasta audio Svein Erik Børja.
Efektem tego spotkania i dalszej współpracy
były pierwsze projekty wzmacniaczy.
Electrocompaniet to jeden z tych (nielicznych)
producentów sprzętu hi-fi, którzy zdają się zupełnie nie gonić za zyskiem, co wyraźnie widać
w tempie wprowadzania nowości. Najdroższe
modele wzmacniaczy – takie jak monobloki
AW180 czy AW600 – są produkowane praktycznie bez zmian już od około 20 lat, w integrach
też wiele się nie zmienia. W dodatku ceny są
w zasadzie takie jak były dawniej (uwzględniając dewaluację pieniądza). Niewielu wytwórców stać dzisiaj na podobne podejście.
W ofercie norweskiego producenta jest kilka

źródeł cyfrowych. Jednym z nich jest tradycyjny odtwarzacz CD pełniący też – co ciekawe
– rolę źródła referencyjnego. Prócz niego,
można zaopatrzyć się w przetwornik c/a albo
w odtwarzacz sieciowy – jeden z dwóch oferowanych. Droższy to odtwarzacz uniwersalny,
z wyjściami wizyjnymi. Tańszy ECM 1 odtwarza
wyłącznie pliki audio, może też pełnić funkcję
przetwornika c/a.

WYGLĄD i FUNKCJONALNOŚĆ
Szeroka, bo aż 46,5-cm ścianka przednia,
wykonana z akrylu na czarnym podkładzie,
wraz z charakterystycznymi złotymi napisami
i takimiż guzikami funkcyjnymi to od kilkudziesięciu lat znak rozpoznawczy urządzeń
Electrocompanieta. Guziki są tylko cztery, ale
wystarczają do obsługi podstawowych funkcji.
Po lewej stronie znalazł się wyświetlacz z dużymi napisami w kolorze niebieskim. Pokazuje
on między innymi wybrane źródło.

W przypadku działania w trybie „media”, a więc
z obsługą sieci, może pojawić się na wyświetlaczu nazwa konkretnego serwisu, np. Tidal.
Wyświetlacz nie jest jednak podstawowym
narzędziem komunikacji z użytkownikiem,
podobnie jak nie jest nim pilot zdalnego sterowania. Najlepszym sposobem wykorzystania
możliwości urządzenia jest użycie specjalnej
aplikacji EC Remote przeznaczonej na urządzenia mobilne obu popularnych platform, czyli
iOS i Android. Zarówno z poziomu aplikacji, jak
i pilota, tak też z poziomu przedniej ścianki
można regulować głośność urządzenia (w 100
krokach, co pół decybela). To element funkcjonalności pozwalający na podłączenie ECM 1
bezpośrednio do końcówki mocy. Regulacja
odbywa się w dziedzinie cyfrowej (w ramach
układu przetwornika c/a), nie jest więc szczególnie zaawansowana.
Ścianka tylna zawiera parę wejść Toslink, pojedyncze wejście koaksjalne oraz wejście USB
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typu A. Prócz tego jest tam gniazdo Ethernet
oraz koaksjalne wyjście sygnału cyfrowego.
Wyjścia analogowe są zdublowane. Głównym
wyjściem jest XLR, gniazda RCA należy traktować jako alternatywne (chyba że wzmacniacz
ma zwykłą desymetryzację sygnału zaraz za
wejściem, co jest częstym scenariuszem).
Mamy kilka możliwości wykorzystania
odtwarzacza. Użycie go jako DAC-a dla źródeł
cyfrowych jest dla odtwarzaczy strumieniowych standardem. Funkcje sieciowe są możliwe w ramach protokołu DLNA, czyli podczas
korzystania z zasobów zapisanych na dyskach
w sieci lokalnej, dziwi jednak konieczność
podawania nazwy użytkownika i hasła dla dysków NAS (tak było w przypadku wykorzystanego w teście dysku Synology). Alternatywą
dla łączności kablowej jest szybka karta wi-fi
w standardzie 802.11ac. Dostęp do serwisów
streamingowych został ograniczony do Tidala
i Spotifya. W przyszłości ma zostać dodany
Deezer, a także dekodowanie MQA. Dostępne
jest również radio internetowe oraz AirPlay.
Istnieje możliwość montażu wewnętrznego
dysku twardego 2,5 albo 3,5 cala (lub SSD).
Do tego celu znajduje się w dolnej ściance
obudowy specjalne okienko. Podłączenie dysku
jest łatwe i nawet osobie mało zorientowanej nie powinno sprawić większego kłopotu.
Miejsce do montażu od strony mechanicznej
ma dwa elastyczne ściski, których rozstaw
można regulować, dopasowując do różnych
wymiarów dysku. Interfejs to popularny SATA.
Należy pamiętać, że po zainstalowaniu dysk
zostanie automatycznie sformatowany (nie ma
więc znaczenia jego uprzednie sformatowanie).
Mówiąc inaczej, włożenie dysku z przegraną
biblioteką muzyczną nie ma sensu. Czy warto
korzystać z omawianej opcji? Naszym zdaniem
– niekoniecznie. Zawsze istnieje ryzyko pogorszenia jakości dźwięku (dysk HDD, a także SSD
to źródło dość silnych zakłóceń). W przypadku
dysku sieciowego problem ten zasadniczo
odpada, a koszty nie są wcale dużo wyższe.

BUDOWA
Pomijając front, obudowę wykonano z grubych
blach stalowych, zapewniających odpowiednie
dociążenie i sztywność. Wnętrze jest – typowo
dla odtwarzaczy strumieniowych – w dużej
mierze wypełnione powietrzem, czego w żadnym razie nie należy odbierać jako krytyki.
Współczesna technika cyfrowa pozwala na
daleko posuniętą minimalizację całego układu,
brak napędu płyty też „oczyszcza” wnętrze.
ECM-1 jest jednym z tych odtwarzaczy, w którym użyto bardzo standardowych rozwiązań
po stronie cyfrowej (odbiornik wejściowy

SRC4391I, dwa przetworniki c/a
Cirrus Logic CS4398) a także autorskiego rozwiązania domeny analogowej oraz zasilania, które zajmują
całkiem sporą płytkę SMD w prawym
tylnym narożniku. To tu tkwi całe
know-how norweskiej konstrukcji.
Począwszy od wyjść DAC-ów,
sygnał jest przetwarzany w trybie
zbalansowanym (symetrycznym), co
ma swoje oczywiste zalety (większy
zakres dynamiki, odstęp od szumu).
Układ można nazwać hybrydowym,
ponieważ prócz znacznej liczby elementów dysretnych można dostrzec
(nieliczne co prawda, ale jednak)
wzmacniacze operacyjne: LM833
na początku toru analogowego oraz
telekomunikacyjne TS512 (z wbudowaną kompensacją częstotliwościową i fazową) na wyjściach.
Zwykle blok zasilania producenci
integrują w jednym miejscu urządzenia, doprowadzając napięcia do
poszczególnych bloków i stosując
dodatkowy – jeden lub dwa – stabilizatory w najbardziej newralgicznym
miejscu (DAC, stopnie wyjściowe).
Electrocompaniet zdecydował się na
inne rozwiązanie: cały zasilacz toru analogowego (pomijając oddalony transformator toroidalny) umieścił na wspomnianej płytce analogowej SMD. Odnajdziemy tu co najmniej sześć
scalonych stabilizatorów napięciowych oraz
liczne kondensatory filtrujące (główne to cztery brązowe Nichicony Chemi-Con KMH 2200
µF / 80 V oraz sześć niebieskich elektrolitów
Vishay), wśród których dominują srebrzyste
walce kondensatorów aluminiowych. Wyjścia
RCA mają własny bufor wyjściowy.

Odtwarzacz ma budowę modułową. Płytka
cyfrowa z kartą sieciową i sterowaniem to
element łatwo wymienny. Miejsce na dysk
znajduje się w przedniej części (widoczne
mocowania). Na zdjęciu poniżej kompletny
(zbalansowany) tor analogowy audio.

BRZMIENIE
Tak się jakoś złożyło, że ze sprzętem
Electrocompanieta nie miałem do czynienia
praktycznie w ogóle przez cały okres recenzenowania. Dopiero miesiąc temu nadarzyła
się okazja przetestowania wzmacniacza
zintegrowanego ECI-6D i było to bardzo ciekawe doświadczenie. Bez wahania przystałem
więc na propozycję naczelnego – zajęcia się
streamerem tej marki.
Większość odsłuchów odbyła się z wykorzystaniem serwisu Tidal. Już od pierwszych chwil
stwierdziłem, że to urządzenie jest nieprzeciętne. Jego istotą są barwy odtwarzanej muzyki.
Nie ma w tym dźwięku żadnego wyostrzenia,
cyfrowości i tym podobnych niepożądanych
efektów. To urządzenie brzmiące z definicji

ANALOGOWO. Podobnie jak w przypadku
przywołanego wzmacniacza ECI-6D, tak i tu
występuje efekt głębokiego angażowania
w odtwarzaną muzykę. Czym dłużej się
jej słucha, tym dłużej chce się to kontynuować. Decydują o tym składniki emocjonalne
przekazu: barwy i mikrodynamika okraszone zdumiewającą wręcz szczegółowością
i przejrzystością w obrębie średnich tonów,
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HIGH-END Odtwarzacz strumieniowy Electrocompaniet ECM 1

W przeciwieństwie do wielu odtwarzaczy strumieniowych,
moduł przetwornika c/a nie ma wejścia USB.
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Dostępne wykończenia: czarny akryl
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LS50 Wireless

ECM 1 to urządzenie wybitne
pod względem jakości
odtwarzania barw i mikrodynamiki, a także stereofonii. Zapewnia najwyższy
poziom odczuwania warstwy
emocjonalnej. Zakres dynamiki makro jest za to nieco
kompromisowy. Od strony
funkcjonalnej można temu
odtwarzaczowi zarzucić brak
możliwości odtwarzania
plików o najwyższej gęstości,
a także nieobecność kilku
gadżetów, np. Bluetooth.
Natomiast należy pochwalić
interfejs graficzny aplikacji
do sterowania. Nie bez
znaczenia jest też efektowny, a jednocześnie osadzony
w długoletniej tradycji marki,
bez wątpienia elegancki wygląd oraz – last but no least
– bardzo rozsądna cena.

Hi

100 – KEF

a także basu. W rezultacie słuchanie np. dobrze
nagranego fortepianu jest przeżyciem zupełnie
niecodziennym, znanym dopiero ze źródeł za
naprawdę duże pieniądze, albo… ze słuchania
na żywo. Przyznam, że nieraz podczas odsłuchu miałem gęsią skórkę, włosy na przedramionach zwyczajnie powstawały… W pewnym
uproszczeniu można przyjąć, iż efekt ten
dotyczy całego instrumentarium akustycznego.
Każdy instrument ma tu naturalną, realistyczną
barwę i jest ona osiągana w całym zakresie

NASZYM ZDANIEM

Cena 12

a M-One

Odsunięty od sekcji audio transformator
produkcji Noratela.

KATEGORIA SPRZĘTU A
* - wartości zmierzone

HI-FI

Micromeg

Znakomita część układów zasilania znajduje
się na płytce audio.

częstotliwości. Średnica jest gęsta, dobrze
wypełniona, ale nieprzesycona. Odsłuchałem
wiele utworów z bardzo szerokiego przekroju
gatunkowego. Bardzo ciekawych doświadczeń
dostarczył rock. Znane mi piosenki, mimo że
słuchane nieraz na dość drogich źródłach, nagle
okazywały się brzmieć inaczej, zwracając na
siebie uwagę od innej strony. Pojawiała się
nieznana dotąd struktura, skomplikowanie
barw, wielość wybrzmień. Każdy dźwięk
składał się z wielu składowych, a jednocześnie
był spójny. Weźmy np. perkusję, nie mam tu
na myśli talerzy, ale niższe składowe. To nie
było tępe uderzanie. Każdy dźwięk składał
się z momentu uderzenia i skomplikowanego
w strukturze wybrzmienia. Rock brzmiał dzięki
temu bardzo ciekawie.
Warto w tym miejscu dodać, że mimo całej
analogowości dźwięku nie powstawało wrażenie braku precyzji. Zresztą, nawet gdyby
tak było, to i tak trudno to usłyszeć, gdyż moja
uwaga była cały czas skupiona na barwach.
Esencja muzykalności.
Z drugiej strony zauważyłem jednak, że utwory
skomplikowane dynamicznie, nie tylko zresztą
rockowe, nie brzmiały już tak ciekawie, gdyż
motoryka miała swoje słyszalne ograniczenia.
Tutaj lepiej sprawował się mój przetwornik Chorda, zapewniając lepszą motorykę,
makrodynamikę, lepszą ogólną kontrolę. Ale
jednocześnie po przełączeniu na moje źródło
gdzieś prysnął ten niepowtarzalny czar
Electrocompanienta. Coś za coś. Wygląda na
to, że jeśli chcemy mieć wszystko naraz, chyba
musimy zapłacić dużo więcej.
Wysoko oceniam jakość stereofonii.
Posłuchajcie na tym odtwarzaczu „Amused
to Death” Rogera Watersa. Jeśli do tej pory
nie wiedzieliście, o co w tym utworze chodzi,
zrozumiecie to natychmiast. Ogniskowanie po
lewej i prawej stronie słuchacza – czyli tam,
gdzie nie ma przecież przestrzeni pomiędzy
głośnikami, tam gdzie nie powinno być dźwięku – jest całkiem wyraźne.

Wejścia cyfrowe:
2 x S/PDIF RCA, 2 x Toslink, USB typu A
Łączność sieciowa: Ethernet, Wi-Fi 802.11ac
Wyjścia: XLR, RCA , S/PDIF
Impedancja wyjściowa: 300 Ω
Serwisy streamingowe (dostępne w Polsce):
Tidal, Spotify
Protokoły sieciowe: DLNA, AirPlay
Sterowanie: pilot, aplikacja (Android, iOS)
Zniekształcenia THD+N: 0,0005 %
Odtwarzane pliki: WAV, FLAC, AIFF, ALAC,
APE, WMA, MP3, AAC+, DSF/DFF
Maksymalne częstotliwości próbkowania:
PCM – 192 kHz, DSD – do 5,6 MHz
Opcjonalny dysk wewnętrzny: SATA 2,5 lub
3,5 cala (brak ograniczeń co do pojemności)
Pasmo przenoszenia: 0,5 Hz – 48 kHz
Pobór mocy* (czuwanie/praca): 0,5/17 W
Wymiary: 465 x 78 x 371 mm
Masa*: 8,2 kg
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HIGH-END Wzmacniacz zintegrowany Electrocompaniet ECI-6D

❙Tekst: Marek Lacki ❙ Konsultacja techniczna: Ludwik Igielski ❙ Zdjęcia: AV

Najpierw muzyka
Po wyjątkowo długiej przerwie powracamy do urządzeń Electrocompanieta.
Do testu trafiła integra ECI-6D, która mimo że niemłoda, oczarowała nas
niezwykłą muzykalnością.

T

o pierwsze urządzenie tej marki, które
pojawiło się w naszej redakcji w przeciągu ostatniej dekady, i zarazem pierwszy
produkt Electrocompanieta, który miałem
okazję oficjalnie testować. Tymczasem sam
wzmacniacz nie jest żadną nowością – jego
rynkowy staż liczy sobie już 5 lat. Bazuje na
doskonale znanym modelu ECI-5 MkII – jednej
z najbardziej znanych konstrukcji tej marki
(wciąż oferowanej). Przede wszystkim poprawiono zasilacz, co ma istotny wpływ na jakość
pracy całego układu. „Szóstka” wykorzystuje
ponadto lepsze elementy w torze wzmocnienia napięciowego. Wzmacniacz jest oferowany w trzech wersjach: klasycznej (czysto
analogowej), „D” z przetwornikiem c/a” oraz
DS i DX z wbudowanym modułem strumieniowym. W przypadku najdroższej wersji (23 800
zł) sterowanie zapewnia aplikacja mobilna,
nie pilot, jak w tańszej i starszej o kilka lat
odmianie DS.
Niżej w ofercie plasuje się wspomniany ECI-5
MkII (14 800 zł) oraz równie wiekowa integra
ECI-3 (9700 zł). Powyżej są już wyłącznie
wzmacniacze dzielone, przy czym możliwe

kombinacje opierają się na jednym referencyjnym przedwzmacniaczu, który można połączyć
(wedle potrzeb) z końcówką stereofoniczną
lub trzema modelami monobloków: AW-180,
AW-400 albo potężnymi AW-600 NEMO o mocy
600 W na kanał.
W ostatniej dekadzie obserwujemy drastyczny
wzrost cen komponentów audio. Tymczasem
flagowe monobloki AW-600 od lat kosztują
niemal tyle samo co kiedyś (54 800 zł za parę),
zaś za flagowy (i zarazem jedyny) odtwarzacz
CD zapłacimy niecałe 20 tysięcy złotych.
Bezpośredni konkurenci poprzednika dziś
kosztują 30 i więcej tysięcy.

BUDOWA
Duża, bo szersza niż standardowo, przednia
ścianka jest wykonana w sposób charakterystyczny dla wszystkich produktów tej
norweskiej marki – z akrylu. Lubię urządzenia,
które mają swój rozpoznawalny, ugruntowany
przez lata styl. W przypadku Electrocompanieta
jest podobnie jak w Naimie, McIntoshu i paru
innych – totalna unifikacja. Trudno wręcz odróżnić poszczególne modele od siebie, natomiast

w żadnym razie nie da się ich pomylić z niczym
obcym. Taflę przedniej ścianki pomalowano od
spodu na czarno, ale tu i ówdzie widać złote
napisy. Jeden jest szczególnie duży – logo
firmy. Napisy przenikają przez grubość tafli,
tworząc ciekawy efekt. Szkoda, że nie jest
to szkło. Akryl można dość łatwo zarysować.
Reszta obudowy wyglada dość spartańsko
– jest wykonana ze stalowych blach, które
pomalowano czarną farbą strukturalną. Napis
na tylnej ściance „made in Norway” wzbudza
jednak zaufanie. Podobnie jak ciężar urządzenia – wzmacniacz waży ponad 19 kg.
Ze złotymi napisami zgrywają się złote przyciski: mechaniczny włącznik prądowy (wzmacniacz nie ma trybu stand-by) oraz cztery
„kursory” w układzie krzyżowym. Lewy i prawy
służą do wyboru źródeł, górny i dolny – do
regulacji głośności. Ustawiony poziom można
śledzić za pomocą poruszającej się po kole
niebieskiej diody umieszczonej za taflą akrylu.
Dioda jest nietypowo sprzężona z potencjometrem: za pomocą pręta przenoszącego moment
obrotowy z osi zmotoryzowanego potencjometru do owej diody umieszczonej na okrągłej
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tarczy. Ponieważ potencjometr (zamontowany bezpośrednio na płycie głównej) i owa
tarcza znajdują się na różnych wysokościach,
wspomniany wałek napędowy biegnie ukośnie
względem chassis oraz osi potencjometru.
Informację o wybranym wejściu przekazuje
niebieski wyświetlacz fluorescencyjny z lewej
strony czołówki.
Z tyłu znajdziemy pojedyncze gniazda głośnikowe zalane plastikiem, który zabezpiecza
przed przypadkowym zwarciem, a przy okazji
nieco utrudnia podłączanie sztywnych kabli
głośnikowych zakończonych widełkami. Wśród
niezbyt licznych wejść analogowych znalazły
się XLR-y – naturalna konsekwencja tego, że
producent określa ECI-6 mianem „balanced
amplifier”. Istotnie, cześć przedwzmacniacza jest symetryczna. Bezpośrednio z płytki
DAC-a biegną dwie wiązki po trzy przewody
w okolice wejściowych XLR-ów, dalej jest
stopień zbudowany z elementów dyskretnych
w technice SMD. Obok znajduje się oddzielny
tor przedwzmocnienia dla wejść RCA. Obydwa
pracują w klasie A, bez sprzężenia zwrotnego.
Klasyczny potencjometr Alpsa 5K jest dwusekcyjny – regulacja odbywa się międzyfazowo.
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ECI-6D ma tylko cztery wejścia liniowe, w tym XLR-y. Te nie są od parady: zbalansowana
konstrukcja przedwzmacniacza uzasadnia korzystanie z nich, jeśli dysponujemy odpowiednim
źródłem. Wejście USB audio obsługuje wyłącznie sygnały PCM (do 192 kHz).

Wyjście pre-out jest zbalansowane. Sam
stopień końcowy ma natomiast konstrukcję
asymetryczną. Tworzą go dwie komplementarne pary tranzystorów bipolarnych On Semi
MJW3281A/MJW1302A zamontowanych na
aluminiowych kształtownikach, pochylonych
pod kątem 45 stopni do płytki sygnałowej
i sporego radiatora. W stopniu sterującym
wykorzystano tranzystory bipolarne Toshiby
– 2SA1837A/2SC4793. Wentylację końcówki
mocy zapewniają otwory umieszczone w górnej pokrywie, jak również w spodzie chassis.
Zastosowany moduł DAC-a to dość typowe rozwiązanie, bazujące na układach wejściowych

SRC4391I (SPDIF, Toslink) oraz XMOS
GT1423L1 TH5, przetworniku CS4398-CZZ
oraz sekcji analogowej zbudowanej ze wzmacniaczy operacyjnych. Mamy tu pięć wejść
cyfrowych: dwa koaksjalne, dwa optyczne oraz
USB typu B.
Solinie rozwiązano zasilanie. Głównym źródłem
napięć jest pokaźny 500-VA transformator
toroidalny z kilkoma uzwojeniami wtórnymi,
współpracujący z zestawem ośmiu elektrolitów
10 tys. µF/80 V oraz czterema o pojemnościach 2200 µF każdy. Zastosowano także
drugi pomocniczy transformator do zasilania
układów logiki i sterowania.
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Część przedwzmacniacza jest symetryczna.
Taki jest też sygnał biegnący z modułu
przetwornika c/a.

Układ elektroniczny wykonano w technice SMD. Mocny, 200-watowy (przy 4 Ω ) stopień końcowy
tworzą dwie pary tranzystorów bipolarnych 2SA1837A/2SC4793. Zasilacz zbudowano na bazie
500-VA toroidu.

W nietypowy sposób zrealizowano regulację
głośności: po pierwsze potencjometr
reguluje ją międzyfazowo (na sygnale
zbalansowanym), po drugie – wałek łączący
potencjometr z diodą biegnie ukośnie.

BRZMIENIE
Po wstępnym wygrzaniu zupełnie nowego
urządzenia zasiadłem to pierwszych odsłuchów. Od razu polubiłem ten wzmacniacz. Jest
w nim coś, co od razu wciąga, zachwyca i nie
pozwala się oderwać. Wzmacniacz ten wręcz
„zmusza” do słuchania muzyki. Nawet już na
samym końcu testu, gdy chciałem dosłuchać
tylko dwa utwory, po to, by upewnić się co
do niektórych obserwacji, skończyło się na
piętnastu kawałkach, w efekcie czego sesja
zakończyła się o drugiej w nocy. W sumie

wzmacniacz gościł u mnie półtora tygodnia
i doprawdy ciężko było mi się z nim rozstać
– mimo obiektywnie gorszego brzmienia,
niż to, które jest udziałem użytkowanego
przeze mnie McIntosha MC8900. Mimo że to
amerykański wzmacniacz generuje dźwięk
prawdziwszy, bardziej detaliczny, o bogatszej fakturze, lepszym wglądzie w strukturę nagrań i neutralniejszy, to brzmienie
Electrocompanieta sprawia, że jego chcemy
słuchać dłużej. Elementem, który za to
odpowiada jest bez wątpienia średnica: gęsta,
niezwykle nasycona. Taka, powiedziałbym,
lampowa. Zachwyca swoją kompletnością
i wrażeniem naturalności. Niesamowicie
brzmią dzięki temu dęciaki, z wagą i wypełnieniem, podobnie ma się sprawa z wokalami. Nie
ma w tym żadnego pogrubienia i nadmiernego
załagodzenia konturów, choć niewątpliwie
Electrocompaniet należy do wzmacniaczy
lubujących się bardziej w zaokrągleniach, niż
w eksponowaniu krawędzi. To brzmienie jest
jakże odległe od tego, które miesiąc wcześniej
usłyszałem z pracującego w klasie D wzmacniacza NuPrime. Ten świetnie wnikał w nagrania, był bardzo przezroczysty – pod tym
względem nawet lepszy od drogiego przecież
McIntosha. Jednocześnie miał piekielną
wręcz precyzję, doskonałe oddanie krawędzi
i transjentów. Norweska integra zadowala się

zupełnie czym innym. Pokazuje, że najistotniejsze są barwa i mikrodynamika. Co ciekawe, mimo
zupełnie odmiennego charakteru, podoba mi się
zarówno NuPrime, jak i Electrocompaniet. Bardzo
jestem ciekaw, jak brzmią droższe modele
wzmacniaczy oby tych marek.
Magia średnicy oraz emocjonalność przekazu
serwowanego przez ECI-6 zupełnie zniechęcają do wszelkich prób rozbioru dźwięku
na czynniki pierwsze. Spójność pasma jest
doskonała. Bardzo trudno jest stwierdzić, gdzie
„kończą się” średnie tony, a zaczynają soprany.
Wydawać by się mogło, że problemy tego typu
dotyczą zestawów głośnikowych, gdy zdarza się,
że wysokie tony wybrzmiewają w oderwaniu od
reszty. Norweska integra jest wprost idealnym
antidotum na takie problemy.

DYSTRYBUTOR Hi-Fi Club www.hificlub.pl
CENA 17 800 zł
Dostępne wykończenia: czarne
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Wejścia analogowe: 2 x RCA liniowe, XLR,
wejście RCA na końcówkę mocy
Wejścia cyfrowe:
USB audio (B), 2 x S/PDIF, 2 x Toslink
Wyjścia: głośnikowe, XLR pre, RCA pre
Współczynnik tłumienia: ok. 90
Impedancja wyjściowa: ok. 0,04 Ω
Zniekształcenia THD: 0,004%
Moc wyjściowa:
125 W na kanał (8 Ω), 200 W (4 Ω), 370 W (2 Ω)
Pasmo przenoszenia: 1 Hz – 150 kHz
Pobór mocy*: 25 W (bieg jałowy)
Wymiary: 465 x 128 x 405 mm
Masa*: 19,58 kg

KATEGORIA SPRZĘTU A
* – wartości zmierzone
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Jakość wysokich tonów nie budzi żadnych
zastrzeżeń w kontekście ceny. Podobnie jak
w przypadku średnicy, są one lekko zaokrąglone na krawędziach, natomiast nie stwierdziłem
tendencji do nadmiernego osłodzenia czy
zmiękczenia. Proporcje ilościowe do środka
pasma oceniam jako idealne. Nie można
więc mówić ani o ściemnianiu obrazu, ani
o rozjaśnieniu.
Na przeciwnym skraju pasma można doszukać
się charakterystycznych cech. Z pewnością
basu jest nieco więcej niż być powinno.
Oznacza to przyjemną potęgę brzmienia, na
szczęście jednak bez poczucia pogorszonej
kontroli, zachodzenia na średnicę itd. Bas nie

Electrocompaniet ECI-6D.indd 51

jest tak szybki jak ze wzmacniaczy w klasie D.
Wspomniany NuPrime bije pod tym względem
Electrocompanieta na głowę, jednak McIntosh
– już niekoniecznie. Electrocompaniet grał potężniej od obu tych wzmacniaczy. Cieszy przy
tym dobre rozciągnięcie niskich tonów. Mimo
to bas ani razu nie wydał mi się zbyt wolny.
Z kolei dynamikę określiłbym jako niezłą, pod
względem szybkości nie jest to wzmacniacz,
który jakoś szczególnie może zaimponować.
Analogicznie do powyższych cech prezentacji, stereofonia nie cechuje się bezwzględną
precyzją. Obrazy budowane są dość swobodnie,
ale bez nacisku na ostre kontury i wycinanie
z tła.

Wbudowany DAC pogłębia wrażenie ocieplenia dźwięku. W połączeniu z i tak dość ciepłym brzmieniem Electrocompanieta, wydaje
się, że przekroczona zostaje granica, za którą
jest już zbyt ciepło. W dodatku w porównaniu
z Chordem, którego używałem jako źródła,
pokładowy przetwornik c/a zabiera znaczną
ilość informacji i upraszcza przekaz. W rezultacie brzmienie robi się mało żywiołowe. Nie
ma co jednak narzekać, ponieważ DAC jest
w zasadzie gratis, jako że polski dystrybutor
nie oferuje „gołej wersji” ECI-6. To poniekąd
zrozumiałe, wziąwszy pod uwagę fakt, że
w porównaniu z modelem ECI-5 MkII, różnica
w cenie wynosi zaledwie około 3 tys. zł.

NASZYM ZDANIEM
ECI-6 to niesamowicie muzykalny wzmacniacz, naprawdę trudno się oderwać od
słuchania. Jako wybitne – także poza adekwatnym przedziałem cenowym – oceniam barwy
średnicy. „Electro” nie jest mistrzem precyzji,
nie epatuje efektowną dynamiką czy szybkością, a jednak zupełnie to nie przeszkadza.
Muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. Może
to być pierwszy wybór tych, którym trudno
rozstać się z dobrej klasy lampowcem na
rzecz bardziej uniwersalnego i mocniejszego
tranzystora. ■
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[ Recenzja ] Wzmacniacz zintegrowany Electrocompaniet ECI-3
NAJLEPSZY ZAKUP
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„Electrocompaniet
ma w swojej ofercie
pokaźną kolekcję
dwukanałowego
sprzętu zarówno
do użytku
domowego, jak
i przeznaczonego
na rynek
profesjonalny”
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Powrót króla
Electrocompaniet powraca z nowym znakomitym wzmacniaczem
PRODUKT Electrocompaniet ECI-3
RODZAJ Wzmacniacz zintegrowany
CENA 7.800 zł
NAJWAŻNIEJSZE CECHY Wymiary (SxWxG):
48,3x11,5x41cm > Waga: 12kg > Deklarowana moc:
70W (8Ω) > Wejścia: 5 x RCA phono, XLR > Wyjścia: 2 x
magnetofonowe, XLR i przedwzmacniacz RCA
KONTAKT www.hificlub.pl

N

a fali ostatniej wielkiej tragedii
w świecie muzyki pop firma Electrocompaniet na krótko zagościła na
czołówkach gazet, przynajmniej w rodzimej
Norwegii. Chcąc wycisnąć wszystko, co się
da z tematu Michaela Jacksona, publicyści
doszukali się, że jego producent płyt, Bruce
Swedien, zamieścił wzmiankę o wzmacniaczach norweskiej firmy na bestsellerowym
albumie Jacksona „HIStory”. Jednak w ostatnich latach o marce Electrocompaniet było
cicho, chociaż premiera wzmacniacza ECI-3
może sprawić, że powróci ona na salony
w stylu godnym króla popu.
Firma Electrocompaniet zajmuje się produkcją zaawansowanego sprzętu hi-fi od ponad
40 lat i cieszyła się w Europie bardzo dobrą
reputacją – najwyraźniej chce ją na nowo
odbudować, posiadając w swojej ofercie
pokaźną kolekcję dwukanałowego sprzętu
zarówno do użytku domowego, jak i przeznaczonego na rynek profesjonalny.
Seria Classic – w której ECI-3 jest najtańszym ze wzmacniaczy – obejmuje aż
pięć odtwarzaczy CD, dwa wzmacniacze
zintegrowane, trzy przedwzmacniacze, trzy
stereofoniczne końcówki mocy i trzy monobloki oraz przedwzmacniacz gramofonowy!
To naprawdę rozbudowana linia, a nie jest
przecież jedyną w ofercie firmy. Można wręcz
pokusić się o stwierdzenie, że jest to obecnie
jedna z liczniejszych serii w segmencie proy
duktów dwukanałowych.

Electrocompaniet zapewnia, że testowany przez nas wzmacniacz skonstruowano
w oparciu o komponenty, które jakością nie
ustępują tym, które można znaleźć w najbardziej prestiżowych produktach firmy, tyle że
jest ich zapewne nieco mniej, gdyż jest to najsłabsze pod względem mocy urządzenie serii.
Norweska firma szczyci się tym, że jej sprzęt
pracuje w pełni zbalansowanej konfiguracji
ze sprzężeniem DC. Nic więc dziwnego, że
opisywany tu wzmacniacz zintegrowany jest
wyposażony zarówno w wejście, jak i wyjście
XLR pozwalające wykorzystać zalety obwodów
zbalansowanych. Taka konfiguracja jest
zazwyczaj wybierana przez producentów, gdyż
potencjalnie może ograniczyć poziom szumu,
co nie zawsze jest zauważalne w warunkach
domowych, gdzie nie mamy do czynienia
z kilometrami kabli.
Panel czołowy ma bardzo charakterystyczny
wygląd i jest pozbawiony jakichkolwiek gałek
czy pokręteł. Z zaledwie pięcioma przyciskami jest bardzo minimalistyczny i wymaga
przyzwyczajenia się do niekonwencjonalnej
obsługi. Tak naprawdę wzmacniacz jest jednak
bardzo intuicyjny w obsłudze. Kiedy światełko
na zmotoryzowanym potencjometrze głośności
za panelem zacznie się przesuwać, wiemy, że
znaleźliśmy przyciski góra/dół sterujące głośnością. Z kolei przyciski prawo/lewo służą do
przełączania źródeł, a ich nazwy pojawiają się
w podświetlanym oknie „Navigator window”
z lewej strony panelu. Stosunkowo konwencjonalny pilot uniwersalny, uzupełniający skromny
zestaw opcji o funkcję wyciszenia, wprowadza
wzmacniacz w stan gotowości.
Wewnątrz solidnej obudowy z akrylowym
przednim panelem znajdziemy opracowany
przez inżynierów Electrocompanieta układ
zasilania z „pływającym” transformatorem.
p
Wedługg zapewnień
firmyy układ ten jjest

w stanie dostarczyć dwukrotnie więcej prądu
niż konstrukcje konwencjonalne. Potwierdzeniem tego ma być fakt, że ECI-3 działa
stabilnie nawet przy obciążeniu rzędu 0,5Ω.
Nie jest to sytuacja, z którą moglibyśmy mieć
na co dzień do czynienia – nawet najbardziej wymagające kolumny rzadko schodzą
poniżej 1Ω – ale z pewnością zwiększa to
zaufanie do całego urządzenia.
Tylny panel jest dość standardowy. Mamy
tu zestaw wejść i wyjść RCA phono oraz ich
zbalansowane odpowiedniki. Nie ma za to wejścia dla systemów kina domowego ani portu
umożliwiającego aktualizację oprogramowania firmowego. Porównajmy to chociażby
z Arcamem A38, który jest wyposażony w dwa
zestawy terminali głośnikowych, miejsce na
opcjonalny przedwzmacniacz gramofonowy,
12-woltowy trigger, gniazdo zdalnego sterowania itp. – a wszystko to możemy mieć za
mniej więcej taką samą cenę. Może to właśnie
dlatego Electrocompaniet może sobie pozwolić
na w pełni zbalansowaną architekturę?
JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Electrocompaniet nalega, aby jego wzmacniacze były wykorzystywane w połączeniu ze
źródłami wyposażonymi w wyjście zbalansowane – zasugerowano nam wykorzystanie
w testach jednego z firmowych odtwarzaczy
CD. Jednak ta kusząca propozycja znacznie
skomplikowałaby procedurę testową. Dlatego
zdecydowaliśmy się na odtwarzacz Leema
Antila II. Z czystej ciekawości podłączyliśmy
odtwarzacz zarówno do wejść zbalansowanych, jak i niezbalansowanych wzmacniacza,
wykorzystując kable DNM z odpowiednimi
wtykami. Szczerze mówiąc, różnica nie była
zbyt duża, ale we wszystkich nieporównawczych sesjach odsłuchowych korzystaliśmy
p ą
g
z połączenia
zbalansowanego.
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[ Recenzja ] Wzmacniacz zintegrowany Electrocompaniet ECI-3
ECI-3 charakteryzuje się ogólnie bardzo
niskim poziomem szumów, co każe się zastanowić, czy korzystanie ze złączy zbalansowanych
jest naprawdę konieczne. Słuchając płyty
Keitha Jarreta z Carnegie Hall nie udało nam
się co prawda wychwycić wszystkich detali, ale
byliśmy w stanie zajrzeć głęboko w muzyczną
tkankę. Wysokie częstotliwości są nie tylko
odrobinę mroczniejsze niż zazwyczaj, ale
również wyjątkowo czyste. Dźwięki fortepianu
spod prawej ręki Jarreta brzmiały niezwykle
przekonująco.
Nasza następna płyta – znakomity album
„Patriot” Cougara – pokazała imponującą
głębię muzycznego obrazu na tle czegoś, co
można by opisać nieśmiertelnym określeniem
„atramentowa czerń” – po prostu absolutna
cisza. Dźwięki czyneli były bardzo naturalne,
nawet jeśli nie tak bogate harmoniczne jak
zazwyczaj. Niemniej całość wypadła bardzo
przekonująco, sugerując, że inne wzmacniacze
podkolorowują nieco górę pasma.
Cięższe riffy na płycie zostały zaprezentowane w sposób wyważony, ale jednocześnie
bardzo przekonujący, co zachęcało do podkręcenia głośności. Jednak prawdziwą rewelacją
okazały się dobrze zrealizowane nagrania
akustyczne. Na przykład sonaty fortepianowe
Beethovena w wykonaniu Andrása Schiffa
charakteryzowały się solidnym pogłosem, atakiem i dynamiką, a jednocześnie delikatnością
w spokojniejszych fragmentach.
Ponieważ Electrocompaniet, choć oferuje
mniej dodatkowych funkcji, kosztuje mniej
więcej tyle samo co Arcam A38, wyciągnęliśmy z szafy brytyjski wzmacniacz w celu
przeprowadzenia kilku testów porównawczych.
Okazało się, że ECI-3 może z powodzeniem
pełnić rolę nowego wzmacniacza referencyjnego. Jego brzmienie było znacznie bardziej
precyzyjne i wyważone w porównaniu z głośniejszym i bardziej żywiołowym Arcamem.
Oba wzmacniacze mają podobny timing,
niepodkreślający nadmiernie krawędzi
poszczególnych dźwięków, ale precyzyjna śred-

Szczegóły
Selekcja danych
Stopień
wyjściowy
lewego
i prawego
kanału
Mikroprocesor
sterujący

Zasilacz

Regulator głośności
dla lewego i prawego
kanału
Zabezpieczenie
układów wyjścia

nica Electrocompanieta pozwala w bardziej
klarowny sposób zaprezentować muzyczne
wydarzenia. Dzięki temu dłuższe sesje odsłuchowe stają się przyjemniejsze. Jak na 70W
wzmacniacz, Electrocompaniet charakteryzuje
się również imponującą kontrolą (wygląda na
to, że nietypowa konstrukcja zasilacza wynagrodziła trud włożony w jego zaprojektowanie,
zapewniając lepszą kontrolę nad głośnikami).
Dźwięk kontrabasu ma wyraźną fakturę i ciężar, a przy tym pozostaje zwinny i precyzyjny.
Bardzo dobre są też zjawiska przestrzenne.
Gillian Welch i jej gitara zostały prawidłowo
umiejscowione z lewej strony sceny, podczas
gdy reszta zespołu akompaniowała jej z prawej. Może to nie wyglądać na coś nadzwyczajnego, ale większość wzmacniaczy umiejscawia
wszystkich muzyków w samym środku sceny,

utrudniając odseparowanie poszczególnych
linii melodycznych.
Po podłączeniu kolumn PMC PB1i (zamiast
802D B&W) przekonaliśmy się, że wspomagany przez linię transmisyjną balans PMC bardzo
dobrze pasuje do Electrocompanieta. PB1i
charakteryzują się bardzo otwartą średnicą, co
idealnie współgra z lekko mrocznym charakterem ECI-3 – takie zestawienie pozwala uzyskać
bardzo wyraziste i wciągające brzmienie bez
względu na rodzaj odtwarzanej muzyki. W porównaniu z tym dźwięk innych wzmacniaczy
wydaje się miejscami nieco zawoalowany.
Firma Electrocompaniet powraca w wielkim
stylu. Oto imponująco szczegółowy i mocny
wzmacniacz, który z pewnością jest wart
swojej ceny. HFC

WERDYKT
LEKCJA HISTORII

DŹWIĘK
MOŻLIWOŚCI

Firma Electrocompaniet powstała po tym, jak norweski producent płyt i nagrań Svein Erik Børja został
zainspirowany wykładem na konwencji AES wygłoszonym w 1973 r. przez dr. Mattiego Otalę.
Otala wyraził opinię, że transjentowe zniekształcenia intermodulacyjne (TIM – Transient Intermodulation Distortion) są jedną z największych przeszkód na drodze do osiągnięcia najwyższej jakości
dźwięku we wzmacniaczach. Børja poszedł z tą teorią do Pera Abrahamsena z Electrocompanieta
i poprosił o zaprojektowanie wzmacniacza, który zminimalizowałby zniekształcenia TIM. Wyniki prac
projektowych okazały się na tyle zachęcające, że pozwoliły na wprowadzenie do produkcji 25-watowej
końcówki mocy o nazwie The 2 Channel Audio Amplifier.
W kolejnych latach konstrukcja ta była modyfikowana i dopracowywana, w miarę jak Per i jego
zespół przekonywali się, że redukcja zniekształceń TIM to nie wszystko. Jednym z przełomowych
momentów było odkrycie, że zwiększenie sprzężenia zwrotnego o 10dB powoduje znaczącą poprawę
brzmienia. Ta pierwsza konstrukcja stała się podstawą dla całej serii współczesnych wzmacniaczy Electrocompanieta, chociaż w ofercie firmy nie znajdziemy już oryginalnego 25-watowego modelu.
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BUDOWA
JAKOŚĆ/CENA

ZA
Bardzo szczery i mocny wzmacniacz charakteryzujący się
wyjątkowo solidną konstrukcją
i wykończeniem. W pełni zbalansowana architektura jest
rzadkością na tym poziomie
cenowym.
PRZECIW
Nieco przyciemniona średnica/
góra pasma nie każdemu przypadnie do gustu. Spartański
przedni panel początkowo nie
ułatwia obsługi.

PODSUMOWANIE
Trudno przy ocenie jakości brzmienia pominąć kwestie muzycznego gustu.
Nam na tyle podoba się spokojny, klarowny dźwięk tego wzmacniacza, że
możemy wybaczyć mu brak żywiołowości średnicy. Kluczem do jego wyjątkowej muzykalności jest też umiejętność wydobywania najdrobniejszych detali.
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ECD-2
RECENZJA ELECTROCOMPANIET
PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY

Electrocompaniet
ECD-2

Urządzenia norweskiego Electrocompanieta od wielu lat urzekają kolejne pokolenia
audiofilów swoją urodą, a także brzmieniem. Jednym z najnowszych w ofercie firmy jest
DAC oznaczony symbolem ECD-2. Sprawdźmy, jak on gra...
dzieś na początku mojej
audiofilskiej zabawy
zdarzyło mi się posłuchać
jednego ze wzmacniaczy
zintegrowanych Electrocompanieta
(modelu nie pomnę, ale był to jeden
z niższych). Urządzenie po pierwsze
prezentowało się nadzwyczaj elegancko, a po drugie oferowało bardzo zacny
dźwięk. Czarny front, schowany za płatem przezroczystego akrylu, ze złotymi
elementami (napisami, przyciskami).

G
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Za złoceniami nie przepadam, ale
w przypadku produktów tej marki
(podobnie jak w przypadku Jadisa)
jest inaczej, one pasują tu doskonale,
a dochodzą do tego jeszcze niebieskie
diody/wyświetlacze – razem tworzy
to design, który bardzo mi odpowiada. Najwyraźniej nie jestem jedynym
fanem tego designu, bo do dziś seria
Classic Line stanowi trzon oferty norweskiego producenta. Mimo iż zawsze
podobały mi się brzmienie i wygląd

Electrocompanietów, jakoś nie złożyło
się do tej pory, bym stał się posiadaczem jednego z nich – szkoda, ale nie
można mieć wszystkiego. W Polsce
marka jest obecna od wielu lat, ale
funkcjonuje jakby trochę w cieniu
McIntosha, stąd nieczęsto widujemy
ją np. na Audio Show. Mimo tego
Electrocompaniet ma w naszym kraju
grupę wiernych fanów i wcale mnie to
nie dziwi. Teoretycznie kupujemy sprzęt
audio dla dźwięku, ale jeśli dodatkowo

ELECTROCOMPANIET ECD-2
PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY

DETALE

PRODUKT
Electrocompaniet
ECD-2
RODZAJ
Przetwornik
cyfrowo-analogowy
CENA
8.800 zł
WYMIARY
(SxWxG)
465x78x316 mm
WAGA
8 kg
NAJWAŻNIEJSZE
CECHY
•Jakość sygnału
upsamplingu:
192kHz, 24bit
•Próbkowanie:
•Wejście USB:
32kHz do 192kHz,
asynchroniczne
•Wejście koaksjalne:
32kHz do 192kHz,
24bit
•Wejscie optyczne:
32kHz do 96kHz,
24bit
•THD+N: mniejsza
niż 0,0005%
•Wejścia: USB
2.0, 2xoptyczne,
2xkoaksjalne
•Wyjścia:
Stereofoniczne
analogowe
RCA oraz XLR
DYSTRUCJA
Hi-Fi Club
www.hificlub.com.pl

cieszy on nasze oczy tak, jak norweskie
urządzenia, to przecież jest to dodatkowy, miły bonus.
Do testu trafił przetwornik cyfrowo-analogowy ECD-2, należący do
wspomnianej serii Classic i już na
początku muszę powiedzieć, że ten
czarny piękniś potrafi cieszyć oko

jak mało który sprzęt. Tradycyjnie
obudowę wykonano z wykończonej
na czarno blachy stalowej, a front
przykrywa płat akrylu. Po prawej
stronie frontu znalazły się cztery,
oczywiście złote, przyciski umożliwiające manualne sterowanie urządzeniem
(acz wyposażono je także w zdalne
sterowanie). Dwa pozwalają regulować

RECENZJA

głośność w 101-decybelowych krokach,
pozostałe dwa umożliwiają wybór
jednego z wejść. Pośrodku znajduje się
kolejny złoty przycisk, będący głównym
włącznikiem, a po lewej stronie (również tradycyjnie) niebieski wyświetlacz.
Po wybraniu wejścia, które otrzymuje
w danym momencie sygnał, przez kilka
sekund wyświetlana jest częstotliwość
próbkowania sygnału oraz poziom
głośności, a później nazwa używanego
wejścia. Gniazda z tyłu podzielono
na grupy. Pierwsza to zbalansowane
i niezbalansowane wyjścia analogowe,
druga to wejścia cyfrowe (1xUSB,
2xToslink, 2xS/PDIF koaksjalny). Jako
użytkownik konwertera USB Berkeley
Audio Design (w skrócie Bada Alpha)
chętnie widziałbym wejście AES/
EBU albo chociaż BNC, ale producent
wybrał najpopularniejsze złącza –
jego prawo. Oprócz tego na tylnym
panelu znajduje się oczywiście gniazdo
zasilania, RS232 (zapewne do obsługi
serwisowej) oraz wejście i wyjście zdalnego sterowania. Wejście USB pracuje
w trybie asynchronicznym i obsługuje
sygnał do rozdzielczości 32/192.
Tradycyjnie komputery z systemem
Windows wymagają specjalnych
sterowników, dostarczanych na płycie
CD, zaś w przypadku komputerów
pracujących pod kontrolą OS X (Mac)
dodatkowe sterowniki nie są potrzebne. Sygnał z wejścia USB trafia do
jednej z popularniejszych obecnie kości
XMOS-a, a następnie, podobnie jak sygnały z pozostałych wejść, do upsamplera
Burr-Brown SRC43921, jako że wszystkie
sygnały są upsamplowane do postaci
24/192. Sam przetwornik D/A oparto
na dwóch kościach Cirrus Logic 4398,
które mają wbudowaną regulację głośności, a także są w stanie obsługiwać sygnał
DSD, chociaż ECD-2 nie obsługuje tego
formatu, ale być może producent przygotuje w przyszłości upgrade oprogramowania, które to umożliwi.

ZŁĄCZA
2

1

4

6

5

3
analogowe
1 Wyjście
zbalansowane

analogowe
2 Wyjście
niezbalansowane

cyfrowe
3 Wejścia
TOSLINK x2

cyfrowe S/PDIF
4 Wejścia
koaksjalne

USB asynchroniczne
5 Wejście
24bit/192kHz

serwisowe
6 Gniazda
i zdalnego sterowania
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ECD-2
RECENZJA ELECTROCOMPANIET
PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY

Jakość brzmienia

Wbudowana regulacja głośności
daje możliwość sterowania bezpośrednio końcówką mocy, czyli de
facto pozwala ECD-2 pełnić funkcję
cyfrowego przedwzmacniacza, ale
tak się złożyło, że mój wzmacniacz
pojechał do producenta na regulację
i do dyspozycji miałem same integry.
Fakt ten nie pozwolił mi sprawdzić,
jak Electrocompaniet radzi sobie
z wysterowaniem końcówki mocy.
Skupiłem się więc na jego prymarnej
funkcji przetwornika cyfrowo-analogowego. Nie wiem, ile godzin grania
miał już egzemplarz, którzy dostałem do testu, ale każde urządzenie
dostaje u mnie 24 godziny, a czasem
nawet więcej, zanim zabiorę się za
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odsłuchy. Tak też było i tym razem,
choć szczerze mówiąc, już pierwszego dnia posłuchałem kilku utworów
uważnie i to, co usłyszałem, było
więcej niż zachęcające. ECD-2 nie
należy bowiem do gatunku, który ja
określam mianem „wyczynowców”,
których twórcy stawiają sobie za
punkt honoru wydobycie z nagrania
każdego, najmniejszego nawet detalu
i ciśnięcia nim słuchaczowi w twarz
tak, żeby nie miał prawa go przeoczyć.
Niestety, przynajmniej z mojego
punktu widzenia, jest obecnie taka
tendencja na rynku, zgodnie z którą
powstaje sporo urządzeń oferujących
doskonały dźwięk, w którym nie ma
zbyt wiele muzyki. Recepta Norwegów
z Electrocompanieta na brzmienie

WARTO
WIEDZIEĆ
Historia norweskiej firmy
Electrocompaniet sięga
1973 roku. Wtedy to dr
Matti Ottala, w czasie
zjazdu Audio Engineering
Society, przedstawił
swoją pracę na temat
zniekształceń w audio,
które nazwał „Transient
Intermodulation” (TIM).
Na tej podstawie stworzył także koncepcję
wzmacniacza, który byłby
od takich zniekształceń wolny. Tak się złożyło, że na owym zjeździe obecny był także
norweski producent

wysokiej próby jest inna i przy tworzeniu swoich urządzeń, w tym ECD-2,
nie zapominają, że najważniejsza
w całej audiofilskiej zabawie jest
muzyka.
Po pierwszych kilku minutach słuchania testowanego urządzenia jako
najważniejszą jego cechę wskazałem
muzykalność, po całym pierwszym
dniu to nadal była muzykalność,
a po skończeniu testu dalej zgadzam
się z pierwszą oceną. Na określenie
„muzykalność” składa się szereg elementów. Po pierwsze spójność całego
pasma, brak dominujących podzakresów. Po drugie płynność i gładkość
prezentacji w całym paśmie – choć
ECD-2 kosztuje poniżej 10.000zł,
to w górze pasma trudno doszukać
się charakterystycznej dla urządzeń
cyfrowych szorstkości. Co więcej, wcale
nie osiągnięto tego łatwą sztuczką,
polegającą na wycofaniu najwyższej
góry – tu wszystko doskonale słychać.
Blachy są dźwięczne, dociążone, ale
słychać, że są zrobione z brzęczącego,
odpowiadającego z mocą na uderzenia pałeczki, metalu. Nie brak tu
także rozdzielczości – choćby miotełki
tańczące na talerzach na „Tutu” wielkiego Milesa nie zlewały się w jeden
ciągły szmer, jak to zdarzało mi się
słyszeć wiele razy w przypadku tanich
odtwarzaczy cyfrowych czy DAC-ów. Po
trzecie również i dół pasma świetnie,
płynnie łączy się ze średnicą i stanowi
bardzo solidną podstawę dla reszty
pasma – tu także nie słychać prostego,
często stosowanego w tańszych
urządzeniach tricku w postaci podbicia
wyższego basu. Jest tu niskie, dociążone zejście, bas jest zwarty, szybki, rytm
jest bardzo dobrze prowadzony, co
przydaje się ogromnie w muzyce bluesowej czy rocku. ECD-2 bardzo dobrze
oddaje potęgę niskich tonów. Organy
na „Antiphone Blues” w równym stopniu czułem całym ciałem, jak i słyszałem. Niski, niby niegłośny, ale potężny
pomruk robił duże wrażenie. Mroczna
(nomen omen) ścieżka dźwiękowa
z „Powrotu Mrocznego Rycerza” potrafiła mnie wręcz przytłoczyć, zarówno
dosłownie, powietrzem pompowanym
przez 18-calowe woofery Alterów 2,
jak i mentalnie, tworząc mocno depresyjny klimat ciągłego zagrożenia. Jest
to także energetyczne, żywe granie,
coś więcej niż tylko dobry timing
i robiąca wrażenie dynamika. Przy dynamicznej muzyce, w moim przypadku
choćby przy AC/DC, Electrocompaniet
absolutnie nie kojarzył mi się z zimną
Norwegią, ale raczej z żywiołowym
latynosem. Dostarczył mi mnóstwo
świetnej zabawy, zresztą nie tylko
z australijską kapelą, ale i z dużą
ilością bluesowych nagrań – choćby

ELECTROCOMPANIET ECD-2
PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY

z koncertem Muddy’ego Watersa,
w czasie którego gościnnie wystąpili
muzycy z The Rolling Stones. Nie
wszystkie źródła cyfrowe potrafią tak
dobrze, jak ECD-2 oddać atmosferę,
jaka panuje w niewielkim klubie,
udział publiczności, specyficzną
otoczkę akustyczną. Po czwarte na
ową muzykalność składa się także
wysoka detaliczność, ale nie taka, jak
wspomnianych „wyczynowców”. Tu
detale, których absolutnie nie brakuje,
są elementami większej struktury –
muzyki. Można studiować dowolne
elementy danej muzyki, ale nie jest to
studiowanie wymuszone agresywną
analitycznością, tylko opcja dla tych,
którzy tego akurat szukają. ECD-2 to
jedno z tych urządzeń, które sprawia,
że człowiek wygodniej rozsiada się
w ulubionym fotelu/na ulubionej kanapie i daje się porwać muzyce. Dzięki
upsamplowaniu każdego materiału do
postaci 24/192 również i te „zwykłe”
pliki – 16/44 – wydają się brzmieć
bardziej gładko i pełniej niż zwykle.
Dobry materiał 24-bitowy nadal (tzn.
jak w niemal każdym znanym mi przypadku) brzmi lepiej niż upsamplowany
16-bitowy, ale różnice w częstotliwości
próbkowania zacierają się niemal całkowicie. Implementacja powszechnie
stosowanego chipu XMOS-a wydaje się
należeć do dobrych, niewymagających
od posiadacza tego DAC-a zakupu
dodatkowego, niedrogiego konwertera
USB (aczkolwiek te z wyższej półki, jak
choćby Bada Alpha, są w stanie dać
jeszcze lepsze efekty brzmieniowe).

Podsumowanie

ECD-2 oferuje wciągającą, przyjemną
dla ucha, ale bynajmniej nie za sprawą
zaokrągleń, sztuczek, tylko pięknej
naturalności, prezentację, która angażuje człowieka bez reszty, oferując piękne,
soczyste brzmienie z mnóstwem detali,
oddechem, wiernie oddaną dużą sceną,
a przy tym gładką, płynną i pełną
emocji. Co ważne dla wielu osób,
wysoka rozdzielczość, dobra selektywność i duża detaliczność pozwalają,
gdy przyjdzie ochota, wnikać głęboko
w strukturę nagrań, wyszukując np.
różnice w realizacjach czy wykonaniach.

Svejn Erik Børia - człowiek obdarzony świetnym słuchem, kochający muzykę i niezwykle
wymagający w stosunku do sprzętu, który ową
muzykę reprodukował.
Wykład dr Ottali wskazał mu, skąd w dźwięku biorą się zniekształcenia, które doskonale słyszał i które znacząco zmniejszały przyjemność ze słuchania muzyki. Gdy więc zapoznał
się z pomysłem dr Matti
Ottali uznał, iż wprowadzenie go w życie, to bardzo dobry pomysł. Zabrał
więc zdobyte informacje i zaraził tą ideą swojego przyjaciela, konstruktora Pera Abrahamsena.
Na przestrzeni trzech lat
wspólnie zaprojektowali
i zbudowali kilka wzmacniaczy, a rezultaty swoich prac uznali za bardzo
obiecujące. Pierwszy na
rynek, w 1976 roku, trafił wzmacniacz o mocy
25W nazwany po prostu: „dwukanałowym
wzmacniaczem mocy”.
Amerykański magazyn „The Audio Critic”
uznał go najlepszym
wzmacniaczem na
świecie. Po tym sukcesie nie było już odwrotu – Electrocompaniet
stał się ważnym graczem
na rynku wzmacniaczy
audio, a później także
urządzeń cyfrowych.

RECENZJA

Z jednej strony ECD-2 potrafi zagrać
mocno, z pazurem, nawet dość surowo,
jeśli takie jest nagranie, z drugiej, gdy
przychodzi do muzyki, w której liczą się
detale i subtelności, odda je równie
dobrze. Słuchając dość długo tego
urządzenia, nie potrafiłem wskazać
żadnej jego słabszej strony. Pewne
rzeczy da się pokazać jeszcze lepiej, to
oczywiste, ale urządzenia grającego
całościowo ewidentnie lepiej trzeba
szukać na znacznie wyższej półce cenowej. To jeden z najlepszych przetworników w cenie poniżej 10.000zł, z jakim
się zetknąłem i gdyby tylko miał jeszcze
wejście AES/EBU, byłby moim ideałem
w tej grupie cenowej. Marek Dyba

WERDYKT

JAKOŚĆ DŹWIĘKU

JAKOŚĆ/CENA

JAKOŚĆ WYKONANIA

MOŻLIWOŚCI

PLUSY: Gładko, płynnie,
detalicznie, energetycznie,
namacalnie, wciągająco i...
mogę tak jeszcze długo
MINUSY: Brak wejścia
AES/EBU

OGÓŁEM: To urządzenie dla
osób kochających przede
wszystkim muzykę, a dopiero
na drugim miejscu dźwięk

OCENA OGÓLNA
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HIGH-END Wzmacniacz Electrocompaniet EC 4.8 / AW600 Nemo

❙Tekst: Marek Lacki, Filip Kulpa (opis budowy) ❙ Zdjęcia: AV

Elektrownia formatu XXL
Flagowy wzmacniacz norweskiej marki to – podobnie jak spora część amplifikacji
Electrocompanieta – klasyk w ofercie. Imponuje relacją mocy do ceny, ale na tym
bynajmniej nie koniec dobrych wieści.

P

otężne monobloki od zawsze cieszyły się
wielkim zainteresowaniem wśród najbardziej bezkompromisowych audiofilów.
Nigdy nie były praktyczne, ale gdy tylko była
mowa o budowie systemu audio najwyższych
lotów, to właśnie monobloki i oddzielny
preamp uznawano za spełnienie audiofilskich
marzeń. Obecnie trochę się to zmienia, bowiem
producenci – zdając sobie sprawę, że dziś liczy
się także praktyczność i funkcjonalność – idą
w stronę bardziej zwartych i „rozsądnych”
rozwiązań. Ten trend nie może jednak dotyczyć
głównego bohatera naszego testu – monobloków AW600 Nemo – których historia sięga
końca lat 90. Zgadza się, są jeszcze na rynku
firmy oferująjące ten sam model urządzenia
przez niemalże 20 lat! Tak właśnie jest

w przypadku „kapitana Nemo” – wzmacniacza,
na temat którego w swoim czasie mówiło się
nieoficjalnie, że powstał z myślą o napędzaniu
zestawów głośnikowych B&W Nautilus 801
– to zapewne z powodu nazwy nawiązującej do
słynnego kapitana podwodnego statku z powieści Juliusza Verne. Mniejsza jednak o to. Nas
bardziej interesowało, ile jest warta konstrukcja
z przełomu lat 90. i 2000.

AW600 NEMO
Truizmem byłoby stwierdzenie, że „Nemo”
to duży wzmacniacz. W rzeczy samej – jest
potężny. Stalowa obudowa z charakterystycznym akrylowym frontem mierzy aż 288
mm wysokości, co przy szerokości 465 mm
i głębokości 450 mm oraz masie 41 kg daje już

niezłe wyobrażenie na temat logistyki związanej
najpierw z transportem tych kolosów, a następnie koniecznością znalezienia dla nich miejsca.
Naturalnym rozwiązaniem wydają się niskie platformy oraz ustawienie każdego monobloku w niedużej
odległości od kolumn lub przynajmniej po bokach
głównego stolika audio.
Liczba 600 w nazwie odnosi się do mocy uzyskiwanej przy obciążeniu 8-omowym. Z niezależnych
pomiarów wynika, że wzmacniacz potrafi wykrzesać z siebie nawet więcej watów, generując ponad
75 V napięcia wyjściowego (RMS), co w przeliczeniu na moc przy 8 Ω daje wynik 700–750 W.
Przy obciążeniu 4-omowym moc (ciągła) rośnie do
horrendalnych 1200 W (1 kHz). Który wzmacniacz
mocy (pracujący w klasie A/AB) za cenę 54 tys. zł
(lub niższą) ma porównywalne osiągi?
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Stworzenie tak wydajnego wzmacniacza
końcowego nie jest problemem samym
w sobie. Odpowiednio „wyskalowany” zasilacz
i wystarczająco dużo tranzystorów końcowych
z pozoru załatwiają sprawę. Doświadczeni
projektanci, a z całą pewnością należy do nich
Per Abrahamsen, zdają sobie jednak sprawę
z komplikacji wynikających z „bezkresnego”
podnoszenia mocy wzmacniacza audio. Przy
mocach powyżej 300 W na kanał potrzebne
są już znaczne napięcia zasilające, co rodzi
problemy z trwałością elementów, powoduje
też silny wpływ pracy stopni końcowych i ich
zasilania na pracę układów niskonapięciowych.
W konsekwencji, wiele ekstremalnie mocnych
wzmacniaczy wykazuje „delikatność” siłacza
na sterydach. Z podnoszeniem głazów radzi
sobie doskonale, ale gdy przychodzi do prób
zwinnościowych, nie mówiąc już o tańcu,
robi się jakby mniej ciekawie. Rozwiązaniem
problemu jest mostkowy stopień mocy – dzięki
temu rozwiązaniu w dość prosty sposób moc
wyjściową zwiększamy aż 4-krotnie, np. ze
150 właśnie do 600 W na kanał. Tyle tylko,
że – jak argumentuje Abrahamsen – obie części
mostku połączone w niedostosowanym do
takiej konfiguracji „frontem” wzmacniacza
i wspólnym zasilaniem również rodzą problemy
pod postacią zniekształceń. Dlatego AW600 ma
konstrukcję w pełni zbalansowaną, od wejść
po wyjścia. Symetria układowa obejmuje także
zasilanie oparte na dwóch dużych transformatorach toroidalnych (FFT – Floating Transformer
Technique) oraz baterii kondensatorów filtrujących – po jednym zestawie dla każdej połówki
wzmacniacza. Tego typu rozwiązania spotyka
się nader rzadko, a jeśli już, to we wzmacniaczach (dzisiaj) wielokrotnie droższych.
Konsekwencją zbalansowanego toru sygnałowego i mostkowego stopnia końcowego
jest wykluczenie wejść RCA – tych w AW600
nie uświadczymy. Gniazda XLR są podwójne –
jedno to wejście, a drugie – wyjście (przelotka).
Podwójne są także gniazda głośnikowe kompatybilne z każdym rodzajem zakończeń kabli.
W dolnej części akrylowego frontu widnieje
informacja, jakoby AW600 był wzmacniaczem
pracującym w klasie A. Oczywiście jest to mocne przybliżenie odnoszące się do pracy układu
z niewielkim obciążeniem – tylko pierwszych
kilkadziesiąt watów (a więc tych najważniejszych) jest oddawanych w klasie A, jeśli można
tak w ogóle powiedzieć. Na biegu jałowym
każdy z monobloków pobiera (wydziela) tylko
135 W mocy, co implikuje powyższe. Stopnie
końcowe są zabezpieczone przed przeciążeniem (prąd szczytowy jest określany na 150 A,
acz trudno uwierzyć, by była to wartość realna

Przedwzmacniacz EC 4.8 to nad wyraz
solidna konstrukcja będąca de facto dwoma
monofonicznymi preampami z niezależnym
zasilaniem. Gruba stalowa obudowa i trzy
trafa warunkują wagę – ponad 11 kg. Wszystko
raptem za 13 800 zł...

do uzyskania z zacisków głośnikowych) oraz na
wypadek przegrzania. Zastosowano kondensatory sprzęgające na wejściu i wyjściu. Prócz
olbrzymiej mocy, Nemo odznacza się także
bardzo dużym współczynnikiem tłumienia (ok.
900), co oznacza, że impedancja wyjściowa powinna być mniejsza niż rezystancja praktycznie
dowolnych kabli głośnikowych.
Monobloki włączamy i wyłączamy z tyłu, za
pomocą mechanicznego przerywacza. Pracę
sygnalizuje niebieskie logo, podświetlone od
spodu. Poza akrylowym frontem, reszta obudowy jest wykonana ze stali. Całość wspiera się
na norweskich nóżkach firmy Soundcare.

Każdy kanał ma nie tylko własny toroid
Noratela, ale także prostownik i sekcję
filtracji napięć.

EC 4.8
Również przedwzmacniacz EC 4.8 jest flagowcem firmy. Teoretycznie w ofercie znajduje się
także tańszy model ECP2, lecz próżno go szukać w cenniku polskiego dystrybutora.
Model 4.8 wzorniczo idealnie komponuje się
z monoblokami, choć jest od nich nieco szerszy.
Tak jak i one, ma akrylową, choć proporcjonalnie cieńszą przednią ściankę i stalową
obudowę. Jest pozbawiony gałki regulacji
głośności. O jej poziomie dowiadujemy się
z umieszczonego po lewej stronie wyświetlacza, na którym pojawia się segmentowy pasek.
Powyżej ukazuje się informacja o wybranym

Electrocompaniet nie bawi się w półśrodki. Tor
sygnałowy jest po prostu zbalansowany.
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HIGH-END Wzmacniacz Electrocompaniet EC 4.8 / AW600 Nemo
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to
końcówka dual-mono. Tymczasem to
monoblok, a właściwie dwa monobloki
tworzące konstrukcję zbalansowaną
z mostkowym stopniem wyjściowym.

Electrocompaniet nie bawi się w „biżuterię" ani
drogie obudowy. Ma być prosto i rzeczowo. I tak
właśnie jest.

„SPAC”, gniazdo USB „Data” służące do aktualizacji oprogramowania oraz gniazdo zasilania
Remote Charge do ładowania opcjonalnego
pilota ECT2.
Wewnątrz znajdują się trzy płytki. Jedna zawiera filtr wejściowy prądu i transformator zasilający układ stand-by oraz sterowanie. Dwie
pozostałe płytki to monofoniczne i zbalansowane tory audio. Każda ma swoje niezależne
zasilanie z własnym transformatorem toroidalnym i baterią kondensatorów. Zastosowano
zarówno elementy dyskretne (większość), jak
i pojedyncze wzmacniacze operacyjne.
Sekcja filtracji napięć w jednej z połówek
wzmacniacza. Transformatory zamknięto
w stalowych obudowach.

źródle. Dwa z czterech przycisków w układzie
krzyżowym służą do regulacji głośności (górny
i dolny), pozostałe dwa – do wyboru źródła.
Tylny panel obfituje w wejścia – zarówno zbalansowane, jak i asymetryczne (RCA). Istnieje
możliwość ominięcia regulacji głośności poprzez
wybranie wejścia HT służącego do integracji
z systemem kina domowego. Z prawej strony
znajdują się systemowe złącza sterowania

BRZMIENIE
Testowany wzmacniacz zabawił u mnie przez
ponad miesiąc, tj. znacznie dłużej niż zwykle.
Dało mi to możliwość zapoznania się z nim bardzo dokładnie – także za sprawą odsłuchów za
pośrednictwem nie jednych, a kilku zestawów
głośnikowych. Ponadto zastosowałem także
różnorodne okablowanie sygnałowe i prądowe.
To pozwoliło wyciągnąć miarodajne i – co więcej
– bardzo powtarzalne wnioski. Jakbym bowiem
nie próbował, wynik był prawie zawsze ten
sam lub bardzo podobny: flagowa amplifikacja
Electrocompanieta całościowo gra ciepło.

Z większością podłączonych zestawów głośnikowych uzyskiwałem cieplejsze brzmienie niż
z mojej integry McIntosha MA8900. Wyjątek
stanowiły kolumny Wilson Benesh Square Five,
które przedstawiły norweski wzmacniacz jako
brzmiący ostrzej (choć to nie najlepsze określenie). Przynajmniej takie było moje pierwsze
wrażenie – może nieco mylne, ponieważ bardzo
przezroczyste, niezwykle czyste, niepodbarwione, konturowe w wyrazie brytyjskie zestawy lepiej pokazały różnicę w jakości dźwięku.
Dzielony wzmacniacz okazał się na tle integry
McIntosha wzmacniaczem dysponującym
lepszą barwą i czystością, jak również większą
szczegółowością. Różnice te oceniam jako
adekwatne do dwukrotnej różnicy w cenie.
Odsłuchy z wykorzystaniem kolumn Equilibrium
Eltheria S8 wykazały nieco inaczej różnice
pomiędzy obu wzmacniaczami. Na Equilibrium
to McIntosh brzmi jaśniej w górze pasma,
natomiast Electrocompaniet jest nieco od
niego ciemniejszy. Bezpośrednie przełączenie
McIntosha na Electrocompanieta nie powodowało na Eltheriach efektu „wow”. Co więcej,
początkowo wydawało się, że brzmienie
Electrocompanieta nie różni się jakoś znacząco,
szczególnie w charakterze. Pod względem
temperatury barw oba wzmacniacze wydają
się bardzo podobne, natomiast oczekiwany
skok jakości brzmienia nie następuje w sposób
oczywisty. To jednak w pewnym sensie
złudzenie, ponieważ przełączenie z powrotem
na McIntosha przynosi jednak istotną zmianę
in minus. Na tle Electrocompnieta McIntosh
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wydaje się brzmieć ubogo i ze zdecydowanie
mniejszym wolumenem. Regres w jakości
brzmienia jest istotny – na tyle duży, że wręcz
oczywisty.
Ustaliliśmy już, że Electrocompaniet brzmi ciepło. Ów charakter ma dwie podstawy. Pierwsza
to tradycyjne wzmocnienie zakresu basowego,
dzięki czemu dźwięk zyskuje solidną podbudowę. Druga wynika z faktu, że zarówno
w średnicy, jak też i w górze pasma występuje
istotna przewaga wypełnienia dźwięku nad
jego krawędzią. Flagowy Electrocompaniet
daleki jest od precyzyjnego podkreślania
krawędzi. Tu liczy się wypełnienie każdego
dźwięku.
Na przezroczystych, czysto brzmiących,
wysokiej klasy zestawach, np. z ceramicznymi
membranami, takie brzmienie będzie idealnym
dopełnieniem. Większość kolumn opartych
na głośnikach z membranami ceramicznymi
(np. Accuton) brzmi chudo i oschle. Podobny
problem dotyka też głośników z membranami
aluminiowymi, choć w innym stopniu. Chodzi
o subiektywną przewagę precyzji nad wypełnieniem. Skoro więc są wzmacniacze, jak testowany Electrocompaniet, który brzmi dokładnie
„w negatywie” do membran ceramicznych, to

Electrocompaniet AW600&EC4.8.indd 67

w połączeniu z kolumnami tego typu powinien
sprawić, że efekt końcowy będzie dążył do
idealnej równowagi. Nie zalecałbym natomiast
połączenia kombinacji EC 4.8/AW600 z kolumnami, które powielają jej sposób reprodukcji
dźwięku, tj. z przewagą wypełnienia nad
krawędzią.
Dzielony Electrocompaniet operuje bardzo
silnie nasyconymi barwami. Tym samym jest
doskonałym narzędziem do odtwarzania tak
trudnego instrumentu, jakim jest fortepian. Nie
radzi sobie z tym większość wzmacniaczy tranzystorowych, ale też i lampowych. Te pierwsze
przedstawiają go często zbyt szkliście, zaś lampowe niejednokrotnie, poza wyjątkami,
nazbyt go rozmiękczają, wprowadzając dodatkowo nierzadko słyszalne zniekształcenia.
Electrocompaniet jest jednym z tych wzmacniaczy, które z odpowiednio dobranymi
głośnikami potrafią odtworzyć ten instrument
bardzo realistycznie, z właściwą mu barwą,
wagą i pogłosem. W dużym stopniu dotyczy to
też każdego innego instrumentu akustycznego. Z jednym wszakże zastrzeżeniem – pewne
ograniczenia występują w kwestii oddania
transjentów. Krawędzie ataku odbierałem jako
złagodzone. W rezultacie wzmacniacz wydaje

Przedwzmacniacz jest nieźle wyposażony, choć
ma tylko po cztery wejścia – dwa XLR i dwa RCA.
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HIGH-END Wzmacniacz Electrocompaniet EC 4.8 / AW600 Nemo

W torze wzmocnienia napięciowego
dominują tranzystory, ale są też pojedyncze
wzmacniacze operacyjne (OPA 2134UA).

się brzmieć jeszcze cieplej. W związku z tym
wystąpi pewna rozbieżność pomiędzy tym,
jak ten wzmacniacz będzie odbierany przez
różnych słuchaczy, w zależności od repertuaru.
Znakomicie sprawdzi się z muzyką poważną,
będzie świetny przy jazzie, w mniejszym
stopniu urzeka przy muzyce rockowej.
Podstawą w niej jest szybkość i drapieżność
dźwięku, liczy się krawędź i nagłość ataku.
Mniej istotna jest natomiast barwa, choć ważna
jest mikrodynamika. Norweski zestaw cechują
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dobra mikrodynamika i świetne barwy, a także
dobra dynamika makro, z dużym ogólnym
wolumenem dźwięku. Przy rocku zabrakło mi
wspomnianej drapieżności; i dotyczy to w zasadzie całego pasma.
Koncepcja ta jest w zasadzie wspólna chyba
dla wszystkich produktów tej marki. W brzmieniu topowego modelu odnajduję bowiem to,
co słyszałem w testowanej jakiś czas temu
integrze ECI 6. Podobnie jak ona, flagowy
model ma znakomite barwy, wciąga w odsłuch
na długo, acz brakuje mu bezwzględności
w kontroli membran i drapieżności, ostrości
ataku. W porównaniu z integrą, wszystkiego
jest tu jednak sporo więcej. Pamiętam, że
integra ECI 6 nie oferowała tak złożonej faktury brzmieniowej, jaką dysponował McIntosh
MA8900, z którym ją bezpośrednio porównywałem. Z kolei kombinacja EC 4.8/AW600
znacznie przewyższa McIntosha w tej kwestii,
co oznacza wielki progres w odniesieniu do
tamtego wzmacniacza. Dodajmy do tego o wiele większą moc oraz wolumen i otrzymujemy
po prostu świetny wzmacniacz, tyle że o ścisłej
specjalizacji.

NASZYM ZDANIEM
Flagowa amplifikacja Electrocompanieta gra
według określonej koncepcji brzmieniowej,
całościowo to wyśmienity wzmacniacz, ukierunkowany na wywołanie określonych efektów.
Ma uniwersalne zalety w postaci ogólnie
wysokiej jakości, przejrzystości, bardzo dobrej
przestrzenności dźwięku. Wydaje się, że został
stworzony do odtwarzania spokojniejszych
gatunków muzyki, gdzie dominującym składnikiem emocji jest barwa i faktura dźwięku.

DYSTRYBUTOR Hi-Fi Club www.hificlub.pl
CENY AW600 – 54 800 zł (za parę),
EC 4.8 – 13 800 zł
Dostępne wykończenia: czarny akryl

OCENA

HIGH-END

DANE TECHNICZNE
Monobloki AW600 Nemo
Wejścia: XLR (1 para)
Wyjścia: XLR, podwójne głośnikowe
Impedancja i czułość wejściowa:
330 kΩ/1 V RMS
Moc: 600 (8 Ω)/1200 W (4 Ω)
Zniekształcenia THD:
<0,001% (połowa mocy, 8 Ω, 1 kHz)
Pasmo przenoszenia: DC – 65 kHz (-0,4 dB)
Współczynnik tłumienia:
>850 (20 Hz – 20 kHz, 8 Ω)
Pobór mocy: 230 W (bieg jałowy)
Wymiary: 465 x 288 x 450 mm
Masa*: 41,1 kg
Przedwzmacniacz EC 4.8
Wejścia analogowe: 2 x XLR, 3 x RCA
Łączność sieciowa: 3 x SPAC
Wyjścia: 1 x XLR
Impedancja wyjść XLR: 47 kΩ
Zniekształcenia THD: 0,002%
Pasmo przenoszenia: 0,5 Hz – 200 kHz
Pobór mocy: 30 W
Wymiary: 483 x 76 x 386 mm
Masa*: 11,37 kg

KATEGORIA SPRZĘTU A
* - wartości zmierzone
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Hi-end wzmacniacz/streamer/DAC

W konkursie na urządzenie wyglądające
najbardziej retro Electrocompaniet
miałby zapewne duże szanse na wygraną.
Charakterystyczna szybka z pleksiglasu,
okraszona złotymi przyciskami,
przywodzi na myśl dawne odbiorniki radiowe,
a nazwa firmy, dumnie wyeksponowana
na przedniej ściance, przenosi nas
do „prądotwórczej”
epoki Tesli i Edisona.
A przecież to tylko pozory…
Bar tosz Luboń

Wiking
rozwichrzony

Electrocompaniet ECI 6DX
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Hi-end wzmacniacz/streamer/DAC

rzeczywistości Electrocompaniet nie zasypia
gruszek w popiele i nadąża za najnowszymi tendencjami. Firma,
kojarzona przez dekady z wysokiej jakości
wzmacniaczami, od kilku lat śmiało sobie
poczyna w dziedzinie cyfrowego i bezprzewodowego przetwarzania sygnału.
Obok legendarnych już końcówek mocy,
takich jak Nemo, w katalogu zdążyły się
rozgościć przetworniki c/a, odtwarzacze
multimedialne i streamery. Pojawiła się
też zupełnie nowa seria produktów
o wspólnej nazwie EC Living, która wyglądem i funkcjonalnością tkwi już mocno w XXI wieku. Ma też wiele wspólnego
z bohaterem naszego testu.
ECI 6DX to obecnie szczytowy wzmacniacz zintegrowany w ofercie Electrocompanieta. W założeniu jest także platformą
cyfrową, odtwarzającą dowolny format
z dowolnego źródła. Takie rozszerzanie
funkcjonalności wzmacniacza jest obecnie coraz bardziej rozpowszechnione i należy podejrzewać, że za kilka lat niewiele
będzie można znaleźć zwyczajnych „drutów ze wzmocnieniem”.

p Klasyka gatunku: wydajne zasilanie
i wyraźny podział na sekcje. Norwegowie wiedzą, co robią.

q Przetwornik.

q Na wyjściu głośnikowym zastosowano cewki ochronne.

q Rozmiary transformatora widać dopiero z boku.
Prądu wzmacniaczowi nie zabraknie.

q Elektronikę ustawiono piętrowo i odsunięto
od sekcji zasilania.
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Na razie firma pozostawia odbiorcom
wybór. W ofercie znajdziemy zatem „goły”
wzmacniacz ECI 6, model z wbudowanym
modułem DAC (ECI 6D) oraz wzmacniacz, odtwarzacz strumieniowy i DAC we
wspólnej obudowie, czyli właśnie ECI 6DX.
Co ciekawe, Electrocompaniet deklaruje,
że nabywcy ECI 6 mają możliwość późniejszego upgrade’u do najwyższej wersji. Norwegom można pogratulować elastycznego
podejścia do klienta.

Budowa
Niezależnie od coraz większej liczby cyfrowych cudów, wygląd wszystkich Electrocompanietów pozostaje od lat niezmieniony i konserwatywnie elegancki. Czarny,

błyszczący panel czołowy zdobią złote litery z nazwą producenta. Po prawej stronie znajdują się cztery przyciski w kolorze
miedzi, służące do regulacji głośności oraz
zmiany źródeł (do dziś nie mogę odżałować, że Norwegowie zrezygnowali z pięknych wystających pokręteł), a w środku na
dole widać włącznik zasilania. Wyświetlacz
z matrycą punktową w kolorze niebieskim
jest czytelny nawet z daleka i określany
mianem „okna nawigacji”. W centralnej
części panelu, wokół loga firmy, koliście
porusza się niebieska dioda, informująca
o poziomie wysterowania. Między nią
a wyświetlaczem znalazły się jeszcze dwie
mikroskopijne diodki – jedna mruga, kiedy
urządzenie się rozgrzewa i testuje po włączeniu; druga – gdy jest gotowe do pracy.
q Końcówka mocy i radiator.
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p Podświetlone logo firmy jako
wskaźnik położenia potencjometru.
Pomysłowe i estetyczne.

p Francja-elegancja?
Tym razem Norwegia.
q Cztery przyciski do obsługi.

Kiedy przeniesiemy wzrok na tył, zaczniemy się zastanawiać, co tu jest dodatkiem do
czego – czy streamer i DAC do wzmacniacza, czy może odwrotnie. Wejść cyfrowych
jest tyle samo co analogowych, a na deser
dostajemy jeszcze wyjście z przedwzmacniacza lub do subwoofera, zarówno w wersji
RCA, jak i zbalansowanej.
Sekcja cyfrowa to prawdziwy wypas. Do
dyspozycji są dwa wejścia koaksjalne (obsługujące formaty do 24 bitów/192 kHz),
dwa toslinki (24/96) oraz asynchroniczne USB typu B (24/192). Do komunikacji
sieciowej można wykorzystać Wi-Fi oraz
Ethernet (1000 Mbps). Założenie było takie, że urządzenie ma odtwarzać wszystko, co do tej pory wymyślono i tak jest
w istocie. Oprócz plików PCM i DSD
(do wersji DSD128 5,6 MHz) obsługiwane są wszystkie popularne formaty dźwięku, takie jak WAV/
/WAVE, MP3. AAC+, Vorbis,
ALAC, FLAC, APE, WMA itd.
Wbudowany streamer umożliwia przesyłanie muzyki z serwisów Tidal, Spotify i Qobuz,
a także korzystanie z radia internetowego. Urządzenie ma
certyfikację AirPlay oraz DLNA;
może również korzystać z zasobów nagrań w sieci lokalnej oraz z nośnika
USB albo po prostu służyć jako DAC.
W przeciwieństwie do poprzednika –
ECI 6DS – moduł streamera nie jest już
dostarczany przez firmę zewnętrzną (Audivo), lecz został od podstaw opracowany
przez Electrocompanieta. Ponieważ zastosowano w nim te same rozwiązania co
w ECM 2 oraz nowych produktach z serii
EC Living, całą gamę firmowych urządzeń
można obsługiwać za pomocą tej samej
aplikacji i tego samego interfejsu. Połączymy więc w jedną instalację wyrafinowany
high-end i bardziej utylitarny multiroom,
q Po dwie pary dużych tranzystorów
mocy na kanał. Będzie się grzało.

Hi-end wzmacniacz/streamer/DAC

bez konieczności wybierania między jednym a drugim.
Do obsługi ECI 6DX lub całego systemu
służy firmowa aplikacja na systemy iOS
lub Android. Można też wykorzystać dostarczany w komplecie systemowy pilot,
ale jego plastikowa siermiężność i bijąca
po oczach bylejakość nie licują z elegancją
norweskiej integry.
Powróćmy jeszcze na chwilę do świata
analogowego. Do dyspozycji jest jedno stereofoniczne wejście XLR, oznaczone jako
CD. W przypadku Electrocompanieta takie złącza nigdy nie były montowane dla
ozdoby. Norweskie wzmacniacze od swych
prapoczątków były konstrukcjami zbalansowanymi; grzechem więc byłoby tego nie
wykorzystać. Natomiast wejścia RCA potraktowano trochę po macoszemu. Tak naprawdę, skorzystamy tylko z dwóch (oznaczonych jako DVD i aux), ponieważ trzecie
(HT) jest przelotką i służy do zintegrowania
ECI 6DX z systemem kina domowego.
Rzut oka „pod maskę” nie pozostawia
wątpliwości, że Electrocompaniet to ekspert w dziedzinie wzmacniania sygnału.
Potężny, 500-watowy transformator toroidalny jest relatywnie wąski, za to tak wysoki, że ciągnie się niemal od dolnej do górnej
ścianki. Na płytce zasilacza, odsuniętej od
pozostałych układów, umieszczono osiem
kondensatorów elektrolitycznych. Cztery pary tranzystorów mocy przykręcono
ukośnie do pojedynczego radiatora, który
oddaje ciepło przez kratki wentylacyjne
w pokrywie. Według danych producenta wzmacniacz osiąga 125 W przy ośmiu
omach, a okrągłe 200 W przy czterech.
Niestraszne mu też spadki impedancji do
dwóch omów – układ wykrzesze wtedy
z siebie niebagatelne 370 watów na kanał.
Innymi słowy, prądożerne kolumny nie powinny stanowić problemu.
Uwagę zwraca logiczne rozplanowanie wnętrza, podzielonego na trzy sekcje.
Z lewej strony ulokowano wspomniany
zasilacz; z prawej – końcówki mocy, zaś
z tyłu, na piętrowo montowanych płytkach, znalazły się, odsunięte od reszty,
układy cyfrowe przetwornika i streamera.
Nie ma się do czego przyczepić. Z cyfrą
na pokładzie czy bez, to dalej stary dobry
Electrocompaniet.

Konfiguracja
W czasie testu ECI 6DX, za pośrednictwem przewodów głośnikowych Nordost
Red Dawn, sterował kolumnami Dynaudio Contour 1.8. Źródłem sygnału był odtwarzacz Primare CD 32, z którego sygnał
analogowy płynął symetryczną łączówką

Klotza, zaś sygnał cyfrowy został wyprowadzony przewodem Tellurium Graphite.
Osobnym źródłem był domowy komputer, który posłużył jako serwer muzyczny.

Wrażenia odsłuchowe
Zacznijmy od sprawy kluczowej: norweski wzmacniacz nawet nie udaje, że stara
się być neutralny. Został zestrojony według
autorskiej recepty i albo od razu trafi w czyjeś gusta, albo zostanie uznany za pomyłkę
przy pracy konstruktora. Opcji pośredniej
nie potrafię sobie wyobrazić. Jeżeli zatem
szukacie urządzenia beznamiętnego, którego rola ograniczy się do wzmacniania
sygnału, to… szukajcie dalej.
Audiofile urodzeni w czasach gierkowskiej propagandy sukcesu (albo jeszcze
wcześniej) pamiętają zapewne z dzieciń-

p Wyraźny wyświetlacz
może nieco razić przy
zgaszonym świetle.
Na szczęście, jest
funkcja przyciemniania
i wygaszenia.
Żeby ją uruchomić…
u …trzeba wziąć
do ręki to „coś”.
q Nadmiar ciepła z wnętrza
odprowadzają otwory w pokrywie.

stwa francuską kreskówkę pod dźwięcznym tytułem „Barbapapa”. Główny bohater, ojciec zmiennokształtnych istot, sam
przypomina nieco wyobloną gruszkę –
u samego dołu jest niezwykle obszerny
i okrąglutki, w pasie nieco szczuplejszy, za
to główkę ma już całkiem wąską. Nie wiem,
czy norwescy inżynierowie zapatrzyli się
właśnie na Barbapapę. Istotne, że słuchając
ECI 6DX, miałem dojmujące wrażenie, że
schemat tonalny wzmacniacza przypomina do żywego kształt owej sympatycznej
postaci z kreskówki.
Niskie tony Electrocompanieta są wyjątkowo obszerne, pogrubione i kremowe.
Choć nie zapuszczają się w sejsmiczne rejony
i pod względem głębi radzą sobie tak samo
jak większość poprawnie zaprojektowanej
konkurencji, to wydają się nadzwyczaj niskie
i masywne. Osiągnięto to stosunkowo prostym zabiegiem – podbijając lekko wyższy
bas i dolną średnicę. Taką prezentację wielu
odbiorców uznaje za atrakcyjną, więc producenci sprzętu hi-fi, i to wcale niekoniecznie tego z niższej półki, często ten zabieg
wykorzystują. Jednak tym razem otrzymujemy jeszcze wartość dodaną, a mianowicie
nieprzeciętną dynamikę basu. Owszem, jest
go dużo i trafiają się nagrania, na których
potrafi lekko dominować. Należy jednak
z uznaniem przyznać, że jest przy tym szybki, punktualny, z zaakcentowaną fazą ataku.
A to oznacza, że motoryka brzmienia zasługuje na ocenę celującą.
Przy Electrocompaniecie nie sposób się
nudzić. Gdyby nawet jakiś szalenie leniwy
repertuar sprowokował nas do drzemki, to
gwarantuję, że przy najbliższej okazji wybudzi nas mocne tąpnięcie na dole – czy
to szarpnięcie struny kontrabasu, czy uderzenie w membranę bębna. Co ciekawe,
efekt ten utrzymuje się nawet przy cichym
słuchaniu. Dół pozostaje wtedy wyraźny
i mocno zaznaczony.
Średnica, choć już nie tak dobitna, wypada przekonująco. Ten zakres jest akurat dość neutralny i pozbawiony wyraźnych podkolorowań – słusznie, bo co za
dużo, to niezdrowo. Głosy ludzkie brzmią
szczegółowo, dźwięcznie i odpowiednio
plastycznie, choć bez „lampowego” charakteru, o który często wzmacniacze Electrocompanieta bywają posądzane.
No i wreszcie soprany – feeria szczegółów i szczególików podanych mocno,
zdecydowanie i z monochromatycznym
zabarwieniem. Wysokie tony są typowo
tranzystorowe, co – z jednej strony – oznacza właśnie ponadprzeciętną detaliczność,
z drugiej zaś – pewien niedosyt w dziedzinie barwy. Uderzenia w talerz, czynel czy
Hi•Fi i Muzyka 6/18
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dźwięki wysoko grających instrumentów
dętych są podawane mocno, pewnie i bez
owijania w bawełnę. Granica komfortu
słuchania nie zostanie przekroczona pod
warunkiem, że dysponujemy w miarę poprawnym nagraniem. Jeśli wysokie rejestry
nagrano zbyt ofensywnie, nie łudźmy się,
że Electrocompaniet je złagodzi.
Czytając powyższy opis można dojść do
wniosku, że każdy zakres ma nieco inny
charakter i nijak nie może się dopasować do

Jak można się domyślić, nieco mniej entuzjazmu wzbudza muzyka symfoniczna.
Choć detale są oddane przekonująco, bywa,
że w gęstych nagraniach dolna średnica niepotrzebnie wysuwa się naprzód i zakres ten
zaczyna się za bardzo „kotłować”. O dziwo,
nie stanowiło to problemu w przypadku nagrań kameralnych bądź z muzyką dawną.
Nadal było słychać brzmieniową sygnaturę
wzmacniacza, która jednak płynnie współgrała ze specyficznym charakterem nagrań.

p Wejść cyfrowych nie żałowano.
Takiego wyboru nie ma czasem
w oddzielnych przetwornikach.

sąsiadującego pasma. Nic bardziej błędnego.
Wszystko to łączy się w zgrabną całość, która
brzmi muzykalnie i z charakterem. Kapitalnie wypadły wszelkie składy jazzowe, duże
i małe, grające zarówno repertuar tradycyjny,
jak i nowoczesny. Cenię sprzęt, który potrafi
oddać motoryczny charakter sekcji rytmicznej, owego kośćca wszelkiej muzyki synkopowanej, a tak właśnie zachowuje się Electrocompaniet. Obfity i lekko podkreślony
dół ma świetny drive i energię, które ożywiają
każdy utwór. Szczegółowość średnicy i góry
sprawiają natomiast, że instrumenty dęte
aż się skrzą, przemawiając do nas dobitnie
i bezpośrednio.

Lekko podkreślone basso continuo czy kremowa barwa wiolonczeli jedynie uatrakcyjniały przekaz.
Na koniec słowo o stereofonii. ECI 6DX
należy do urządzeń, które trudno oceniać
pod względem rozciągnięcia sceny czy głębi
ostrości, stosując przy tym aptekarską dokładność. Przestrzeń jest tworzona naturalnie i jakby od niechcenia. Muzyka po prostu
opływa nas ze wszystkich stron i – za nic
mając takie, a nie inne ustawienie kolumn
– tworzy własny spektakl. Źródła pozorne wybrzmiewają precyzyjnie, choć nie są
wycięte żyletką. Podobnie z planami dźwiękowymi w większych składach. Są wyraźne
i bez trudu można je śledzić, ale ich granice
wzajemnie się przenikają, dzięki czemu plan
pierwszy przechodzi niezwykle płynnie
w drugi, a drugi w trzeci. I tak aż do linii horyzontu.

Konkluzja
W tym szaleństwie jest metoda. Zdecydowane odejście od neutralności zawsze
niesie ryzyko, ale tym razem z ręką na

p Jeśli ma być analogowo,
to niech będzie symetrycznie.
Na wejściu i wyjściu.

sercu stwierdzam, że tak skomponowane
brzmienie może się podobać. Jeśli podstawowym kryterium oceny sprzętu ma być
jego muzykalność i atrakcyjność przekazu,
to Electrocompaniet wygrywa w cuglach.

Electrocompaniet
ECI 6DX
Cena:

23800 zł

Dane techniczne:

p Terminale kolumnowe
w przeźroczystej izolacji.
q Tylna ścianka daje obraz
licznych funkcji ECI 6DX.

Moc wyjściowa:

2 x 125 W/8 Ω,
2 x 200 W/4 Ω
Pasmo przenoszenia: 1 Hz – 150 kHz
Zniekształcenia THD: < 0,004 %
(20 Hz – 20 kHz)
Impedancja wyjściowa: < 0,02 Ω
Czułość wejściowa:
1,3 Vrms
(120 W na wyjściu)
Wejścia liniowe:
XLR, 2x RCA, HT (RCA)
Wyjścia liniowe:
pre-amp/sub-out
(XLR/RCA)
Wejścia cyfrowe:
2 x coax, 2 x Toslink, USB
Komunikacja:
Wi-Fi 802.11,
Ethernet 1000 Mbps,
USB dla zewn. nośnika
Wymiary (w/s/g):
12,8/46,5/40,5 cm
Masa:
20 kg

Ocena:
Brzmienie:
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opisek wydaje się mało znaczący,
ale jedynymi elementami łączącymi nowy wzmacniacz ze starym mają być kształt obudowy i zasilanie.
Premiera usprawnionej wersji to okazja do
podwyżki, ale Norwegowie chyba przespali okazję. ECI-5 MKII jest tylko o 1000 zł
droższy od poprzednika i kosztuje 13000 zł.

Budowa

Zanim przejdziemy do tego, co zmieniono, kilka słów o tym, co zmienić należało. Potencjometr. Efektowne rozwiązanie
z diodą poruszającą się po okręgu nie sprawiało problemów, choć niektórzy narzekali, że praktyczniej byłoby połączyć tłumik
ze zwykłym pokrętłem, bo przyciski nie

dawały możliwości dokładnej regulacji
w czasie wieczornego odsłuchu. Poza tym
w moim egzemplarzu po kilku miesiącach
pojawiło się trzeszczenie na początku skali,
a po roku wzmacniacz przez kilka minut
po włączeniu grał tylko jednym kanałem.
Wizyta w serwisie załatwiła sprawę. Podobne problemy wystąpiły w dwóch innych

Poprawianie
dobrego

Electrocompaniet ECI-5 MKII
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egzemplarzach. Rozsądnym posunięciem
byłoby więc zastąpić analogowy potencjometr sterowanym cyfrowo. Szczególnie, że
zamiast wyłaniających się zza przezroczystego frontu oznaczeń wejść w ECI-5 MKII
zamontowano duży wyświetlacz. Cyfrowy
tłumik zapewniłby też zrównoważenie kanałów nawet przy niewielkiej głośności.
Ale z jakiegoś powodu zdecydowano się
pozostać przy niebieskich Alpsach. Niewykluczone, że teraz przechodzą ostrzejszą
kontrolę jakości. Recenzowany egzemplarz
działał idealnie, ale nie ma pewności, że ze
wszystkimi będzie tak samo.
Nowa wersja to ECI-5 na sterydach.
Kształt i wymiary obudowy pozostały takie
same, ale wzmacniacz jest o 4 kg cięższy. Aby
przekształcić go w prawdziwą elektrownię,
w stopniu wyjściowym zastosowano dwa
razy więcej tranzystorów, oddających ciepło
do większego radiatora. Przy dużym obciążeniu on sam najwyraźniej nie wystarcza, bo

do chłodzenia zaprzęgnięto dwa ciche wentylatory Papsta. Zwiększeniu wydajności
w impulsie służy bateria kondensatorów
o pojemności 80000 µF. Karmi je 500-VA
toroid. Wszystko to wygląda imponująco,
zwłaszcza w porównaniu z wnętrznościami starszego modelu. Co ciekawe, zmiany
układu elektronicznego tylko nieznacznie
zwiększyły moc. W tabeli danych technicznych wciąż widnieje 120 W przy ośmioomowym obciążeniu. Przy czterech omach
wzmacniacz oddaje 200 W, a więc tyle, co
ECI-5. Dopiero przy dwóch omach widać
poprawę – 370 W zamiast 350 W.
W Electrocompanietach ważniejsza od
mocy jest specyficzna topologia układu. Jej
korzenie sięgają roku 1973. Właśnie wtedy,
na konwencji AES (Audio Engineering Society) dr Matti Otala zaprezentował projekt
wzmacniacza pozbawionego zniekształceń
TIM (Transient Intermodulation Distortion), co jego zdaniem miało być kluczowe
dla brzmienia. Za sprawą producenta płyt
i audycji radiowych, Sveina Erika Børja,
Otala skontaktował się z Perem Abrahamsenem, właścicielem Electrocompanieta,
który wówczas dopiero stawiał pierwsze
kroki w branży. Zdecydowano się rozpocząć produkcję urządzenia i od tej pory
wszystkie wzmacniacze norweskiej marki
wykorzystywały ideę TIM-free. Kilka lat
później koncepcję uzupełniono rozwiązaniem o nazwie Ampliwire, polegającym
na odmiennym niż zwykle polaryzowaniu
tranzystorów mocy.
Choć pierwszy wzmacniacz Electrocompanieta dysponował skromną mocą 25 W
na kanał, tendencja wzrostowa utrzymywała się z każdym kolejnym modelem.
Opisywana integra jest najmocniejszą
w historii EC.

Kolejnym firmowym rozwiązaniem
w ECI-5 MKII jest FTT (Floating Transformer Technology). Producent twierdzi,
że wpływ tego rozwiązania na rezultat
brzmieniowy jest nie do przecenienia,
ale nie podaje szczegółów technicznych.
Wiadomo jedynie, że chodzi o połączenie
transformatora zasilającego z masą za pośrednictwem mostka. Nie pytajcie, jak dokładnie jest to zrobione.
Z punktu widzenia użytkownika największą zmianą jest wprowadzenie wyświetlacza. Ale bądźmy szczerzy – pełni on
dokładnie tę samą rolę, co podświetlane
napisy u poprzednika i zdaje się, że nawet
nazwy źródeł są identyczne. Duży ekran
jest czytelny, a gdyby komuś przeszkadzał,
można go przyciemnić. Szkoda, że nie
przewidziano opcji wygaszenia.
Poza tym detalem, wszystko zostało po
staremu. Na przedniej ściance z przezroczystego akrylu (czarna jest tylko cienka
warstwa od strony obudowy) znajdziemy
pięć przycisków. Na dole umieszczono
główny włącznik sieciowy (tryb czuwania
to u Electrocompanieta wyciszenie) oraz
cztery przyciski wyboru źródła i regulacji
głośności. Czarno-złote wzornictwo nie
każdemu przypadnie do gustu, za to nie
sposób mu odmówić oryginalności.
Na tylnej ściance zmieniono terminale
głośnikowe. Teraz pojedyncze gniazda zatopiono w przezroczystym plastiku. Nadal
przyjmują wszystkie rodzaje końcówek.
Usunięto przełącznik hebelkowy umożliwiający wstępne wzmocnienie sygnału
wejściowego o 9 dB. Z włączonym ECI-5
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grał efektowniej; bez niego – bardziej neutralnie i równo. Szkoda, że z niego zrezygnowano.
Do dyspozycji mamy dwa wejścia XLR
i trzy RCA, jedno wyjście liniowe, dwa
wyjścia z przedwzmacniacza (XLR i RCA)
oraz bezpośrednie wejście do końcówki
mocy oznaczone jako HT. Po jego wybraniu wzmacniacz na kilka sekund milknie, co

jest istotnym usprawnieniem w porównaniu
do poprzednika. Pomijając nawet sytuację,
w której niedoświadczony użytkownik
podłączy do tego wejścia normalne źródło,
wprowadzając wzmacniacz na pełne obroty,
każdemu zdarzy się czasami pomylić przyciski na pilocie albo będzie musiał przeskoczyć przez pozycję HT, zmieniając źródło
za pomocą guzików na przedniej ściance.
ECI-5 w tym momencie posyłał do kolumn
głośne puknięcie. Tutaj się to nie zdarza.
Oprócz wspomnianych, z tyłu mamy
jeszcze trójbolcowe gniazdo zasilające
IEC z bezpiecznikiem. Wszystko rozplanowano na tyle mądrze, że nikt nie powinien mieć problemów z instalacją nawet
grubych kabli.
W wyposażeniu znajdziemy zwykły
przewód sieciowy, pilot oraz zapakowane
w eleganckie pudełko przejściówki RCAXLR. Z instrukcji wynika, że przewidziano je dla klientów, którzy zechcą podłączyć do integry dwie końcówki mocy
w celu zbudowania instalacji multiroom.
Pilot okazuje się nieco tandetny. Poprzedni był przynajmniej prosty i zaprojektowany specjalnie z myślą o tym
wzmacniaczu. Miał tylko parę przycisków
do obsługi wszystkich funkcji. Tutaj dostajemy sterownik jak od zestawu AV,
na dodatek wykonany z kiepskiego tworzywa. Z 44 przycisków przyda nam się
raptem kilka. Jeżeli komuś to przeszkadza, może dokupić systemowy sterownik

ECT-3. Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi i możliwości komunikacji za pośrednictwem fal radiowych może on obsługiwać nawet listy odtwarzania plików,
na przykład z przetwornika PD-1. Dokupienie tak zaawansowanego pilota do
samego wzmacniacza się nie opłaca, ale
jeżeli mamy w systemie inne urządzenia
norweskiej marki, warto się zastanowić.

ECI-5 MKII pracował z zestawami Audio Physic Tempo VI oraz Xavian XN 250
Evoluzione na podstawkach ST 612 Metallico. Podstawowym źródłem był gramofon Pro-Ject Debut Esprit z wkładką
Sumiko Pearl, drugim – odtwarzacz Electrocompaniet ECC-1, a trzecim – komputer z kartą dźwiękową ESI Juli@. Prąd
z osobnej linii poprowadzonej kablem
podtynkowym i gniazdkiem Ansae rozdzielała listwa Fadel Art Hotline IEC, a do
urządzeń doprowadzały kable Audioquest
NRG-2. Pomiędzy integrą a kolumnami
zastosowałem taśmy Nordost Red Dawn,
a w roli łączówek pracowały niedrogie Albedo Beginning i Tara Labs Prism 300a.
Sprzęt stał na stoliku Base, w 18-metrowym pokoju zaadaptowanym akustycznie
w stopniu nie utrudniającym normalnego
funkcjonowania.
Pierwszy akapit będzie dla członków
fan-klubu Electrocompanieta i wszystkich, którzy chcieli do niego wstąpić, ale
brakowało im potęgi uderzenia. Poprawa
jest zauważalna. Jeżeli ktoś zrezygnował
z ECI-5, powinien wypróbować nowy model. Możliwe, że tym razem dynamika go
zadowoli. ECI-5 MKII znacznie wcześniej
się rozkręca. Nie trzeba obracać potencjometru do połowy skali, żeby muzyka zaczęła żyć, zamiast się sączyć z głośników.
Wciąż jednak nie można powiedzieć, żeby
był to wzmacniacz nastawiony na znokautowanie słuchacza falą uderzeniową.
Electrocompaniet pozostał urządzeniem
dla słuchaczy, którzy szukają sprzętu kulturalnego, wyważonego i obdarzonego
umiejętnością różnicowania subtelnych
kontrastów. Nie zmienia to faktu, że choć
monitory Xaviana nie należą do najłatwiejszych, ECI-5 MKII poradził sobie
z nimi na luzie.
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Norweskie piecyki mają w sobie coś
niepowtarzalnego. Można to nazwać kulturą grania, ale to określenie nie oddaje
klimatu brzmienia. Jest przecież na rynku
wiele wzmacniaczy grających kulturalnie,
a mimo to ECI-5 MKII od nich odstaje.
Porównując go z innymi wzmacniaczami, można odnieść wrażenie, że gra nieco
ciemniej. Po dłuższym czasie dochodzimy
do wniosku, że nie mamy do czynienia
z sytuacją, kiedy barwa dźwięku w całym
paśmie została przygaszona, bo instrumenty brzmią naturalnie, a kobiece wokale nie noszą znamion nosowości. Sedno sprawy tkwi w tle. Electrocompaniet
ustawia muzyków na aksamitnie czarnej
scenie, jakby byli zawieszeni w nicości. To
dlatego w pierwszej chwili przekaz wydaje
się przyciemniony. Czystość tła pozwala
obserwować muzyków bez potrzeby skupiania się na detalach. Wzmacniacz nie
musi też eksponować wysokich tonów,
aby szczegóły do nas dotarły. Czarne otoczenie eliminuje potrzebę kierowania na
instrumenty jaskrawego światła jupiterów.
ECI-5 MKII serwuje muzykę w atmosferze spokoju. Można odnieść wrażenie,
że czas płynie nieco wolniej, pozwalając
słuchaczom bez wysiłku obserwować
poczynania artystów. Wydawałoby się,

cie sięgnąłbym po inny wzmacniacz, ale
w normalnych warunkach ECI-5 MKII
będzie w sam raz. Barwa jest lekko ocieplona. Norweg delikatnie wygładza krawędzie i pilnuje, żeby dźwięk nie stał się
agresywny. Trudno tu znaleźć ewidentne
uchybienia.
Najważniejsza jest jednak umiejętność
kształtowania barw. O tym, czy słyszy-

ECI-5 MKII jest bardziej uniwersalny
i obiektywnie lepszy od poprzednika. To
znakomity wzmacniacz. Należy się cieszyć, że firma nie bierze udziału w wyścigu cenowym, który prowadzi hi-end do
absurdu.
Ciekawe jednak, że starszy model pozostaje w ofercie. Chyba wiem, dlaczego. Jest

Rozbudowana
wymaga
W centrum metalowa

W komplecie
plastikowy pilot

jeszcze bardziej romantyczny, ma więcej
„tego czegoś”, co czyni dźwięk Electrocompanietów niepowtarzalnym. Jeżeli
stwierdzicie, że szukacie pierwiastka magii, dajcie szansę staremu ECI-5. Może
zechcecie powalczyć z niedogodnościami,
aby pewnego wieczoru zatopić się w fotelu
i dać zaczarować?

Electrocompaniet
ECI-5 MKII
Hi-Fi Club

Dane techniczne:

że najlepsze do takich analitycznych odsłuchów będą urządzenia nastawione na
szybkość i przejrzystość, choćby kosztem
rozjaśniania dźwięku. Electrocompaniet
pokazuje, że istnieje inna droga, wcale
nie gorsza.
Bas jest wystarczająco zwinny, żeby uderzenia się ze sobą nie zlewały. Ważniejsze
są barwa i wypełnienie. Dynamika? Wystarczająca. Do uzyskania realistycznego
poziomu dźwięku na rockowym koncer-

my skrzypce czy gitarę, decydują harmoniczne. EC zwraca uwagę właśnie na
nie. Dzięki temu każdy instrument ma
swoją niepowtarzalną fakturę, a my możemy łatwo odróżniać od siebie nawet
te podobnie brzmiące. Właśnie w tym
bogactwie harmonicznych tkwi magia
Electrocompanieta. Jeżeli ją usłyszycie i docenicie, wiele innych wzmacniaczy będzie grało zbyt sucho i technicznie.

120 W/8
1 Hz – 150 kHz
b.d.
< 0,003 %
5
1 para, 2 x pre-out,
tape-out
+
13,5/48,3/40,5 cm
20 kg

Ocena:
§§§§§
§§§§§
§§§§§§
§§§§§
§§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
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