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Electrocompaniet
D
ECI-5
Electrocompaniet przez kilka lat nie mia∏
w Polsce oficjalnego przedstawiciela.
Teraz powróci∏ z obszernym katalogiem,
którego g∏ównà atrakcjà sà wzmacniacze
zintegrowane. Dawniej cieszy∏y si´ one
szczególnie dobrà opinià, a kultowe „dwójki”
do dziÊ pracujà w wielu systemach.

Szerokość 48 cm,
duża masa
i intrygujący wygląd.
Zamiast pokrętła
– przyciski
i niebieska dioda
poruszająca się
po okręgu.
24
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o odbezpieczania ci´˝kiego pud∏a zabra∏em si´ ochoczo, bo po raz pierwszy mia∏em stycznoÊç ze sprz´tem
norweskiej marki. Z tym wi´kszà ciekawoÊcià
chwyci∏em no˝yk do papieru i niczym archeolog z malutkim p´dzelkiem zaczà∏em powoli
otwieraç s∏usznych rozmiarów opakowanie.

Budowa
ECI-5 to najdro˝sza integra Electrocompanieta. Ma klasyczne proporcje, ale jest szersza
od wi´kszoÊci urzàdzeƒ. Znakami rozpoznawczymi norweskich produktów sà czarne obudowy z akrylowymi frontami i z∏ota bi˝uteria
w postaci Êrubek, przycisków i nó˝ek. Nie ina-
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czej jest z testowanà integrà. Wyglàda mo˝e
troch´ dziwnie, ale nadal elegancko. Najwa˝niejsze akcenty wzornicze to z∏ote przyciski
oraz niebieskie diody, informujàce o wybranym êródle i po∏o˝eniu potencjometru.
Ten jest szczególnie oryginalny. Poczàtkowo
myÊla∏em, ˝e regulacja g∏oÊnoÊci jest cyfrowa.
Wydawa∏o si´ to logiczne, bo na przedniej
Êciance zamiast pokr´t∏a znalaz∏em cztery
przyciski, z których dwa s∏u˝à do wyboru êród∏a, a pozosta∏e sterujà g∏oÊnoÊcià. Po rozkr´ceniu obudowy okaza∏o si´, ˝e w centrum p∏ytki drukowanej znajduje si´ niebieski Alps,
nap´dzany silniczkiem. Z przednià Êciankà po-

mocà dwóch przycisków, a o poziomie wysterowania informuje poruszajàca si´ po okr´gu
dioda. Troch´ to wszystko skomplikowane, ale
efekt znakomity.

∏àczono go metalowà przed∏u˝kà. Zazwyczaj
stosuje si´ je, aby skróciç drog´ sygna∏u; tutaj
zamiast pokr´t∏a mamy logo Electrocompanieta wtopione w okràg, po którym porusza si´
niebieska dioda. I w∏aÊnie to jest rola metalowego pr´cika. G∏oÊnoÊç ustawiamy wi´c za po-

Na widok wn´trza zrobi∏em wielkie oczy.
Jeden rzut oka i pomyÊla∏em: „zaraz musz´ tego pos∏uchaç”. Zdà˝y∏em si´ przyzwyczaiç do
widoku du˝ych transformatorów i precyzyjnie
wykonanych uk∏adów, ale wn´trze ECI-5 zrobi∏o na mnie wra˝enie. W oczy rzucajà si´

Skomplikowany układ,
ogromne trafo dociśnięte
metalową nakładką
i tranzystory mocy,
chłodzone sporym
radiatorem, a kiedy
ten nie wystarcza
– wentylatorem Papsta.

przede wszystkim ogromny transformator i radiator wspomagany wiatraczkiem. To mo˝e
budziç obawy, ale spiesz´ z wyjaÊnieniem. Jest
to wentylator firmy Papst, produkujàcej jedne
z najcichszych wiatraków na rynku. Zresztà
i tak nie ma si´ czym martwiç, bo Êmigie∏ko
w∏àcza si´ tylko, gdy wzmacniacz naprawd´
mocno si´ grzeje, a wtedy i tak nikt nie us∏yszy
pracy wentylatora.
Na tylnej Êciance znajdziemy dwie pary
XLR-ów, komplet gniazd RCA, trójbolcowe
sieciowe oraz ∏adne i wygodne terminale g∏oÊnikowe. Tajemniczy prze∏àcznik 0/+9 dB
zwi´ksza poziom g∏oÊnoÊci, a przy okazji delikatnie wp∏ywa na brzmienie. Na pozycji
„+9” jest ono nieco bardziej efektowne,
ale mniej dok∏adne. Zmiany nie sà jednak du˝e i nie wp∏ywajà na ogólny charakter wzmacniacza.
Piàtka jest wydajnym piecem, nawet jak
na t´ klas´ cenowà. Oddaje 120, 200 i 350 W
odpowiednio do obcià˝enia 8 Ω, 4 Ω i 2 Ω i jeÊli wierzyç danym producenta, pozostaje stabilna nawet, gdy impedancja spada do 0,5 Ω.
W kwestii doboru kolumn mo˝ecie wi´c próbowaç wszystkiego, z elektrostatami
w∏àcznie. Nie wymyÊlam teraz bajek i nie
sugeruj´ si´ cyferkami z ostatniej strony
instrukcji obs∏ugi. ECI-5 wylàdowa∏
w systemie z du˝ymi zestawami
Martina Logana i dobrze sobie
z nimi poradzi∏.
Tor sygna∏owy niemal
w ca∏oÊci zbudowano z elementów dyskretnych, a w
zasilaczu znajdziemy a˝
siedem mostków prostowniczych. Uk∏ad jest dosyç
skomplikowany
i chroniony
wieloma zabezpieczeniami. Widaç, ˝e ktoÊ si´ nieêle napracowa∏, a ˝aden
element uk∏adu nie zosta∏
wybrany przypadkowo.

Brzmienie
Wzmacniacze Electrocompanieta opisuje si´
zazwyczaj jako mocne i dynamiczne. Recenzenci i u˝ytkownicy chwalà je te˝ za bezproblemowà wspó∏prac´ z trudnymi kolumnami.
Producent zaÊ podkreÊla dane techniczne

Wygodne gniazda
głośnikowe,
komplet RCA/XLR,
jak na wzmacniacz
zbalansowany
przystało.
Hi•Fi i Muzyka 6/06
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i wyposa˝enie ECI-5. Chwileczk´, ktoÊ tu chyba zapomnia∏ o pi´knym brzmieniu!
Moc integry rzeczywiÊcie jest ogromna, ale
tym, co mnie urzek∏o, nie by∏a jednak mo˝liwoÊç wysterowania elektrostatów. ECI-5
to przyk∏ad solidnej in˝ynierii, ale nie to
jest najwa˝niejsze. Najwa˝niejsza jest
bowiem niezwyk∏a p∏ynnoÊç, spójnoÊç,
g∏´bia przestrzeni oraz niesamowita
paleta barw. Przypomnia∏o mi si´,
gdy jako u˝ytkownik NAD-a C372
w∏àczy∏em do systemu lampowego
ASL-a AQ1001DT. Nie by∏o goràcej
Êrednicy ani wycofanych skrajów
pasma. Ze wszystkiego, co kojarzy∏o mi si´ z lampà, zosta∏y trzy rzeczy: zró˝nicowana barwa, dba∏oÊç
o szczegó∏y i naturalna przestrzeƒ.

Pilot nie najpiękniejszy,
ale wygodny. Można
dokupić sterownik
przypominający
wyglądem przednią
ściankę wzmacniacza.

Electrocompaniet gra
w pewnym sensie podobnie. Jest naturalny,
muzykalny, ale te˝
przywiàzuje wag´ do
szczegó∏ów i pilnuje,
by ka˝dy dêwi´k wylàdowa∏ na swoim
miejscu o czasie i nie
pozostawa∏ tam ani
chwili d∏u˝ej, ni˝ powinien. Tranzystorowà kontrol´ ma w genach, a przyjemnà, zró˝nicowanà barw´ naby∏ widocznie po drodze,
uczàc si´ od dobrych lampowców. Piàtka
brzmi neutralnie, proporcje mi´dzy cz´Êciami
pasma sà niemal idealne, a skojarzenia z lampami budzi soczysta barwa i umiej´tnoÊç wy∏awiania z ca∏ej masy dêwi´ków nawet tych
najdrobniejszych. Nie ma uÊredniania i sprowadzania do wspólnego mianownika. Norweska integra czasami dodaje od siebie troch´
blasku i kultury, ale jest w tym przewidywalna i wiadomo, ˝e nie pozwoli sobie na zbyt
du˝à ingerencj´ w to, co zapisano na p∏ycie.
Jej brzmienie jest g∏adkie, przyjemne i kolorowe, a jednoczeÊnie zwarte, poprawne i wyrównane. B´dziecie z przyjemnoÊcià s∏uchaç
p∏yt, nie czujàc si´ oszukiwani.
Przyjemne jest tak˝e obserwowanie poszczególnych instrumentów i wy∏awianie malutkich dêwi´ków z aksamitnego t∏a. Wszystko
jest czyÊciutkie i pouk∏adane, ale nie czujemy
si´ jak w laboratorium. Porówna∏bym to raczej
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do najdro˝szego apartamentu w ekskluzywnym hotelu, choç widzia∏em takie tylko na
amerykaƒskich filmach.
Góra pasma jest tak wyrafinowana, perlista i Êlicznie wykoƒczona, ˝e
mo˝na si´ w nià
ws∏uchiwaç godzinami. A czy mówi∏em ju˝ o przestrzeni, w której g∏oÊniki ginà raz na zawsze, i w której chcemy si´ zanurzyç?
Przepraszam. Wciàgn´∏o mnie i si´ zagapi∏em.
Norweska integra robi to wszystko bez wysi∏ku. Jakby po∏àczenie pi´knej barwy i spójnoÊci lampy z szybkoÊcià
i dynamikà tranzystora
by∏o czymÊ zupe∏nie zwyczajnym. A to naprawd´
du˝e osiàgni´cie. Niewiele
wzmacniaczy to potrafi. Te,
które s∏ysza∏em, mog∏em do
dziÊ policzyç na palcach jednej
r´ki. Teraz b´d´ musia∏ u˝yç
dwóch.

Konkluzja
Electrocompaniet ECI-5 to
moc zdolna wysterowaç wi´kszoÊç kolumn, tranzystorowa dynamika i bas, wciàgajàca przestrzeƒ, a tak˝e – a mo˝e przede
wszystkim – g∏´boka barwa i troska
o szczegó∏y. Lista zalet jest d∏uga, ale
ten wzmacniacz ma jeszcze coÊ, czym
nawet najdro˝sze urzàdzenia nie sà
obdarzone z góry. Klas´.

Elektrocompaniet
ECI-5
Dystrybucja:
Cena:

Hi-Fi Club
12000 z∏

Dane techniczne
Moc:
Pasmo przenoszenia:
Stosunek sygna∏/szum:
Zniekszta∏cenia:
WejÊcia liniowe:
WejÊcie phono:
WyjÊcia:
Zdalne sterowanie:
Regulacja barwy:
Wymiary (w/s/g):
Waga:

120 W/8 Ω
b.d.
b.d.
<0,007 %
5
1 para, 2x pre-out,
tape-out
+
13,5/48,3/40,5 cm
16 kg

Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:
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