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Hi-end odtwarzacz CD

Przeglàdajàc relacje z audiofilskich wystaw, mo˝na 
odnieÊç wra˝enie, ˝e ka˝dego dnia w jakimÊ zakàtku 
naszej planety entuzjastycznie nastawiony audiofil 
postanawia zbudowaç najlepsze kolumny na Êwiecie. 
W mieszaninie egzotycznych nazw i kszta!tów 
nie!atwo sobie wyrobiç oryginalny styl. 
A jeszcze trudniej, jeÊli ma si´ on !àczyç 
z wartoÊciowymi 
rozwiàzaniami 
konstrukcyjnymi.

Tomasz Karasiƒski

Flagowiec
Electrocompaniet 
EMC 1 UP
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E lectrocompaniet przechodzi! ostat-
nio okres dynamicznego rozwoju.
Pami´tam czasy, kiedy w katalo-

gu nie stosowano nawet podzia!u na se-
rie, a wszystkie urzàdzenia wyglàda!y po-
dobnie. Po zmianie w!aÊciciela marka
od˝y!a, a w ofercie zaczà! si´ ruch. 

Najodwa˝niejszym krokiem by!o wpro-
wadzenie taƒszej serii Prelude, a w niej
pierwszych i jak dotàd jedynych kolumn
ze z!otym „e”. Pojawi! si´ równie˝ przed-
wzmacniacz oraz dwie koƒcówki mocy
Dynamic Precision. Natomiast wÊród 
klasycznych klocków znajdziemy kilka
êróde! cyfrowych (m.in. taƒszy 
odtwarzacz ECC1) i urzàdzeƒ
stworzonych z myÊlà o sys-
temach wielokana!owych. Nie
nastàpi!a jednak zmiana na
pozycji flagowego CD. Jest
nim produkowany od
wielu lat, !adowany od
góry EMC 1 UP.

Budowa
Zaprezentowany

w roku 1999 i pod-
dany modyfikacjom
dwa lata póêniej, 
do dziÊ pozostaje
najlepszym êród!em
norweskiej firmy.
Nie widz´ w tym nic
dziwnego, a nawet daj´ pewien kre-
dyt zaufania wszystkim urzàdzeniom,
które tak d!ugo utrzymujà si´ w sprze-
da˝y. W dziedzinie odtwarzania p!yt
kompaktowych nie dokona! si´ prze-
cie˝ prze!om. O wiele wa˝niejsze od roku
wprowadzenia jest to, jak bardzo pro-
ducent nad danà konstrukcjà si´ na-
pracowa!.

W tym przypadku nie ma wàtpliwoÊci.
Odtwarzacz jest ci´˝ki, solidny i znako-

micie wykonany. Pot´˝na bry!a z gru-
bych blach wa˝y a˝ 20 kg. Obudowa,
przywodzàca na myÊl transporter opan-
cerzony, to jednak ma!e piwo. Prawdzi-
wà atrakcjà EMC 1 sà starannie dopra-
cowane detale i pewna in˝ynierska wizja,
którà zauwa˝ymy, przyglàdajàc si´ ka˝-
demu elementowi.

Norwedzy poÊwi´cili mnóstwo czasu
na walk´ z niedoskona!oÊciami odczytu.
Najbardziej przeszkadzajà w tym wibra-
cje, zarówno te zewn´trzne, jak i genero-
wane przez sam obracajàcy si´ krà˝ek.
B!´dy sà poprawiane przez uk!ad korek-

cji, ale jeÊli chcemy osiàgnàç wierne
brzmienie, powinniÊmy zadbaç o to, by
nie mia! on zbyt wiele pracy. Najbardziej
audiofilskà metodà walki z b!´dami od-
czytu jest zapewnienie czytnikowi kom-
fortu, czyli ograniczenie wibracji, niepo-
˝àdanych odbiç wiàzki lasera itd.

We flagowym odtwarzaczu Elec-
trocompanieta problem rozpracowano
praktycznie od samego krà˝ka a˝ do sty-
ku odtwarzacza z pod!o˝em. EMC 1 zo-
sta! zbudowany jak wysokiej klasy 
gramofon. Zastosowano tu szereg roz-
wiàzaƒ majàcych na celu t!umienie

drgaƒ. Konstrukcja nosi nazw´ Mechani-
cal Cancellation System. Producent
zwraca uwag´, ˝e oprócz ograniczenia
wp!ywu zewn´trznych wibracji na jakoÊç
odczytu trzeba zadbaç o ka˝dy element
odtwarzacza pod kàtem jego w!asnych
rezonansów. W materia!ach informacyj-
nych przeczytamy, ˝e - podobnie jak 
w ramionach gramofonowych - w od-
twarzaczach CD istotnym problemem
jest rezonans samego czytnika. Dlatego
tutaj zastosowano zawieszenie, które pe!-
ni rol´ mechanicznego filtra pomi´dzy
soczewkà a resztà uk!adu.

EMC 1 UP jest top-loaderem. P!yt´ !a-
dujemy od góry po odsuni´ciu pokrywy,
której czo!o bardzo !adnie wkompono-
wano w przednià Êciank´. Porusza si´
ona p!ynnie, ale do pe!ni szcz´Êcia bra-
kuje uchwytu.

Transport to znakomity Philips 
CD-Pro 2. Wprowadzono w nim jednak
pewne modyfikacje i przymocowano do
obudowy za poÊrednictwem doÊç mi´k-
kich gumowych podk!adek. P!yt´ stan-
dardowo dociskamy niewielkim krà˝-
kiem magnetycznym, ale producent 
poleca upgrade w postaci znacznie wi´k-
szego, metalowego docisku o nazwie 
Spider. Polski dystrybutor do!àczy! taki
gad˝et wraz z testowanym odtwarza-
czem. Electrocompaniet t!umaczy, ˝e 

Czarny, lustrzany front 
i z!ota bi˝uteria 
– to ju˝ klasyka.

Ods!oni´ty nap´d 
ze standardowym 
krà˝kiem dociskowym.

Hi-end odtwarzacz CD
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Hi-end odtwarzacz CD

nap´d jest wra˝liwy na wypaczenia po-
wierzchni p!yt CD. Przyczynà powstawa-
nia tych niedoskona!oÊci jest niedosta-
tecznie precyzyjny proces t!oczenia. Od-
twarzacz musi byç zatem odpowiednio
wyt!umiony, a p!yta nie mo˝e podlegaç
ruchom bocznym. Zastosowanie proste-
go centralnego docisku nie jest wystar-
czajàcym rozwiàzaniem. Najlepsze re-
zultaty daje u˝ycie krà˝ka, który potrafi
docisnàç dysk na ca!ej powierzchni, wy-
poziomowaç go i precyzyjnie wyznaczyç
Êrodek nacisku.

Teoria rzeczywiÊcie roz-
sàdna, ale skoro docisk
ma a˝ takie znaczenie, po-
winien byç standardowo
do!àczany do odtwarzacza.
Tymczasem trzeba go do-
kupiç za 1000 z!. Rozu-
miem, ˝e taki element mu-
si byç precyzyjnie wykona-
ny, ale cena wydaje si´
przesadzona. A skoro ju˝
jesteÊmy przy temacie
opcjonalnych akcesoriów,
w gr´ wchodzi tak˝e pilot
ETC2 za 1700 z!. Spytacie,
czy w pude!ku nie ma 
sterownika? Jest, ale tak
paskudny, ˝e b´dzie to
pierwsza rzecz, jakà scho-
wacie do szafy przed wi-
zytà znajomych. Nato-
miast ten opcjonalny
– bajka. Moim zda-
niem Electrocom-
paniet powinien wpro-
wadziç pakiet EMC 1
„full opcja”, ze Spiderem i porzàdnym
sterownikiem. Kupujàc sam odtwa-
rzacz, mo˝na si´ poczuç troch´ niedo-
pieszczonym. To jak wybraç nowe auto
w podstawowej wersji i zobaczyç, ˝e 
w miejscu przycisków podgrzewania 
foteli tkwià plastikowe zaÊlepki, a za-
miast ekranu nawigacji – schowek na 
instrukcj´ obs!ugi.

Wn´trze podzielono na trzy sekcje, co
widaç nawet bez rozkr´cania. A jest 
to zaj´cie dla cierpliwych i zr´cznych

majsterkowiczów. Patrzàc od przodu, 
lewa cz´Êç to g!ówna p!ytka zasilacza 
z jednym, niezbyt du˝ym transformato-
rem toroidalnym. Tutaj tak˝e znalaz! si´
modu! przetwornika c/a. Jest to uk!ad
24/192 z upsamplingiem, zbudowany 
z wykorzystaniem koÊci Cirrus Logic
CS8420 i CS4397. Centrum kryje nap´d 
i kolejny transformator, natomiast z pra-
wej strony, tu˝ przy gniazdach, znalaz-
!a si´ p!ytka z uk!adami analogowymi.
Wyglàda na to, ˝e Electrocompaniet jest

nie tylko dopracowany od strony mecha-
nicznej, ale i do elektroniki konstrukto-
rzy bardzo si´ przy!o˝yli.

Podzia! na sekcje, dosyç skomplikowa-
ny zasilacz z dwoma transformatorami,
elementy wysokiej jakoÊci, a w uk!adach
wyjÊciowych wszystko nie na scalakach,
lecz na tranzystorach - mamy tu do czy-
nienia z produktem kosztownym, ale
wartym swojej ceny. W Êrodku nie ma
ani Êladu tanioÊci – nie uÊwiadczymy 
tu taniego nap´du rodem z komputera,

Êwie˝ego powietrza ani transformatorka
wielkoÊci paczki zapa!ek. Wysoka jakoÊç
wykonania odtwarzacza tylko pot´guje
kontrast z paskudnym pilotem.

Electrocompaniet jest prosty w obs!u-
dze, ale wymaga od u˝ytkownika delikat-
noÊci i pewnej wprawy. Szczególnie kiedy
u˝ywamy Spidera. Trzeba si´ nim pos!u-
giwaç ostro˝nie, ˝eby nie porysowaç akry-
lowych elementów. Pokrywa nap´du po-
rusza si´ z tak ma!ym oporem, ˝e w czasie
przenoszenia odtwarzacza trzeba na nià

uwa˝aç. Do testu EMC 1
UP dotar! zabezpieczony

jedynie kawa!kiem taÊmy
monterskiej. Zdziwiony ta-

kà formà blokady, zajrza-
!em do instrukcji obs!ugi, 
z której wynika, ˝e fabrycz-
nie szuflada jest zabezpie-
czona Êrubami. Mo˝e to
niedopatrzenie dystrybu-
tora. Poza tym znalaz!em
tylko jeden szczegó!, któ-
ry cz´Êç u˝ytkowników
mo˝e denerwowaç. To
brak mo˝liwoÊci wyga-
szenia wyÊwietlacza. Sam
cz´sto z tej opcji korzy-
stam, a tu na pilocie 
nie znalaz!em odpo-
wiedniego przycisku.
Na przedniej Êciance

odtwarzacza tym
bardziej nie, bo 
tu mamy tylko
w!àcznik, play,

stop i dwa przyciski
do zmiany utworu.

Konfiguracja
Norweski flagowiec pracowa! w towa-

rzystwie swoich dobrych znajomych: mo-
nobloków AW 180i przedwzmacniacza
EC 4.7, na zmian´ z integrà ECI-5. System
gra! z Audio Physikami Tempo VI oraz
Xavianami XN250 Evoluzione. Kable g!o-
Ênikowe pochodzi!y od Nordosta (Red
Dawn). Sygna! do przedwzmacniacza 
p!ynà! !àczówkà XLR Argentum SCG 6/4E
Silver, a do monobloków – zbalanso-
wanym Transparentem MusicLink Plus.
Zasilanie sk!ada!o si´ z listwy Fadel Hotli-
ne IEC, dwóch sieciówek Ansae Muluc
Supreme oraz kilku Transparentów. Elek-

tronika stan´!a na stoliku Ostoja T4.
Monobloki musia!y si´ zadowoliç
miejscem na pod!odze. Ca!oÊç 
zagra!a w 18-metrowym pokoju 
o dobrej akustyce.

Producent zaleca minimum 72
godziny rozgrzewki nowego od-
twarzacza, a jeÊli b´dzie przez
d!ugi czas wy!àczony – za ka˝-
dym razem nale˝y mu daç dwie 

Z ty!u wszystko, co potrzeba.

Pi´kna robota.
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godziny. NajproÊciej korzystaç z trybu
uÊpienia. Poniewa˝ testowany egzem-
plarz by! ju˝ wczeÊniej u˝ywany, da!em
mu par´ godzin rozgrzewki i rozpoczà-
!em ods!uch.

Wra˝enia ods!uchowe
Udane konstrukcje high-endowe dzie-

là si´ na takie, które od pierwszych mi-
nut robià na odbiorcy du˝e wra˝enie
oraz te, które z poczàtku wydajà si´
ma!o ciekawe, ale potem ods!aniajà
przed s!uchaczem kolejne zalety.
EMC 1 UP nale˝y do drugiej grupy.
Nie chc´ powiedzieç, ˝e pierwszy
ods!uch by! nudny, ale na pewno
nie znalaz!em w nim nic pory-
wajàcego. Da!o si´ wprawdzie
uchwyciç pewnà filozofi´ dêwi´-
ku i zdefiniowaç kilka cech 
charakterystycznych, ale wyda-
wa!o si´, ˝e jako ca!oÊç nie jest
to nic wystrza!owego. 

Musz´ zaznaczyç, ˝e skoƒ-
czy!em wtedy test dzielonego
wzmacniacza Electrocom-
panieta, który takie wra-
˝enia zapewni!. Po flago-
wy odtwarzacz si´gnà!em
wi´c z nadziejà, ˝e po 
jego pod!àczeniu system
zrobi kolejny krok 
w tym kierunku, a mu-
zyka zacznie a˝ kipieç
energià, przy zacho-
waniu wszystkich do-
tychczasowych zalet.
Pierwszà obserwa-
cjà by!o jednak de-
likatne uspokojenie
brzmienia. EMC 1 UP od
poczàtku da! do zrozumienia, ˝e
nie zamierza ustanawiaç rekordów 
w dziedzinie rozdzielczoÊci ani dyna-
miki. Nie jest urzàdzeniem dla wyczy-
nowców, którzy dobierajà system pod
kàtem wydobycia z p!yt najdrobniejszych
szczegó!ów. Gra tak, jakby na niczym mu 
nie zale˝a!o, a ju˝ na pewno nie na ner-
wowej prezentacji swoich mo˝liwoÊci 
w krótkim ods!uchu.

Niektórzy zapewne nie b´dà usatysfak-
cjonowani, jeÊli odtwarzacz za takie pie-
niàdze nie wywo!a natychmiastowej 
reakcji, a system nie zacznie graç, jakby
dosta! kilka zastrzyków adrenaliny. 
U mnie natomiast zrodzi!o si´ pytanie:
czy z czasem to brzmienie zacznie mnie
coraz bardziej wciàgaç, czy te˝ po kilku
dniach po prostu mi si´ znudzi.

O ile wszystkich zalet odtwarzacza 
raczej nie mo˝na wy!owiç od razu, to
bardzo szybko mo˝na si´ do jego
brzmienia przyzwyczaiç. Od poczàtku
odnios!em wra˝enie, jakbym spotka! do-

brego kumpla, z którym ju˝ si´ d!ugo nie
widzia!em. Muzyka z EMC 1 UP jest tak
!atwa do zaakceptowania i przyswajalna
jak domowy obiad. Wszystko jest tutaj
na swoim miejscu. Ka˝dy dêwi´k pojawia
si´ dok!adnie tam, gdzie spodziewamy
si´ go us!yszeç. Jest zaakcentowany do-
k!adnie z takà mocà, z jakà powinien, 
a ca!oÊç sprawia wra˝enie idealnego !adu

i harmonii. Nie jest to
jednak rodzaj po-

rzàdku, który ko-
jarzy si´ z nie-

mieckimi autami
albo japoƒskà zaba-

wà Pitagora Suichi,
gdzie ma!a kuleczka

przemierza tor z!o˝o-
ny z rurek, !y˝eczek,

wózków, spr´˝ynek, dêwigni
i innych mechanizmów. Po-

rzàdek w wykonaniu Electro-
companieta przypomina raczej

niezak!ócony ekosystem – coÊ,
co natura ukszta!towa!a sobie

sama. Wszystko jedno, czy b´-
dziemy podziwiaç krajobraz z od-

dali, czy zaczniemy si´ przyglàdaç
mrówce, która niesie kawa!ek jakie-

goÊ leÊnego Êmiecia – widaç w tym
nadrz´dny spokój i !ad. Mo˝na si´

przyglàdaç ka˝demu elementowi 
z osobna, ale gdy popatrzymy z dystan-

su, docenimy, z jak doskona!ym syste-
mem mamy do czynienia. Wszystko 
zosta!o dok!adnie zaplanowane, ale s!u-
chajàc, nie zastanawiamy si´, jak du˝y
wysi!ek trzeba by!o w to planowanie
w!o˝yç i jakim znawstwem si´ wykazaç.
Dlatego mo˝emy si´ w pe!ni skupiç na
muzyce.

Brzmienie EMC 1 UP to kwintesen-
cja naturalnoÊci. Nietaktem by!oby
wspominanie o proporcjach mi´dzy 
cz´Êciami pasma. Ju˝ po kilku p!ytach
przesz!a mi ochota na przeprowadzanie
rozmaitych testów basowo-wysokotono-
wych. Chcia!em karmiç t´ majesta-
tycznie poruszajàcà si´ paszcz´ tylko 
dobrymi nagraniami i delektowaç si´
spójnym, organicznym brzmieniem. 
Zacz´!o mnie to wciàgaç szybciej, ni˝ 
sàdzi!em, wi´c nie mia!em ochoty, ˝eby
jakaÊ kiepsko zrealizowana p!yta popsu!a
mi przyjemnoÊç obcowania z tak zna-
komitym êród!em. Jak si´ póêniej okaza-
!o, norweski odtwarzacz okaza! si´ wy-

rozumia!y dla takich nagraƒ, choç by!o
s!ychaç, ˝e to ju˝ nie ten sam poziom, 
co z albumami audiofilskimi.

Bardzo ucieszy! mnie fakt, ˝e kon-
struktorzy Electrocompanieta potrafià
nakreÊliç swojà wizj´ dêwi´ku nie tylko
we wzmacniaczach, ale te˝ w odtwarza-
czu. Flagowiec zaprezentowa! charakter
zbli˝ony do tego, co s!ysza!em ju˝ wielo-
krotnie w wydaniu piecyków z Norwegii.
Tym, którzy mieli okazj´ zapoznaç si´ 
z dêwi´kiem Electrocompanieta, ta 
informacja powie wi´cej ni˝ ca!y akapit
kwiecistych porównaƒ.

Dostajemy wybornà neutralnoÊç, bar-
w´ i kultur´. Do tego niskie tony, które
pozwolà sprawdziç mo˝liwoÊci baso-
wych membran w Waszych kolumnach.
Audio Physiki Tempo VI, które z odtwa-
rzaniem tej cz´Êci pasma radzà sobie
znakomicie, wzi´!y jeszcze wi´kszy 
oddech i zanurkowa!y g!´biej ni˝ kiedy-
kolwiek. Chwilami tego szcz´Êcia robi!o
si´ ciut za du˝o. Gdy potraktowa!em 
system szybkim rockiem, bas zaczyna! 
si´ rozp!ywaç. JeÊli szukacie jak najlep-
szej szybkoÊci i kontroli, na pewno znaj-
dà si´ odtwarzacze lepsze od EMC 1 UP.
Ale jeÊli nie macie do koƒca sprecyzo-
wanych oczekiwaƒ, pos!uchajcie go 
koniecznie. Mo˝e si´ okazaç, ˝e t´ natu-
ralnà g!´bi´, spr´˝ystoÊç i nasycenie 
niskich tonów polubicie bardziej ni˝ wy-
znaczone z dok!adnoÊcià do u!amków
sekundy uderzenia w brzuch.

Konkluzja
EMC 1 UP nie jest zabawkà dla wyczy-

nowców. Aby znaleêç klucz do jego
brzmienia, trzeba si´ przestaç zasta-
nawiaç, czy inne odtwarzacze w zbli-
˝onej cenie nie zaprezentujà szybsze-
go basu albo czy skrzypni´cie krzes!a
nie mog!oby zostaç odwzorowane jesz-
cze wyraêniej. Aby polubiç to êród!o,
trzeba mieç dusz´ melomana i skon-
centrowaç si´ na muzyce. Ka˝dego, kto
to odkryje, czeka wiele przyjemnych 
ods!uchów.

Hi-end odtwarzacz CD

Paskudztwo. 
Ale sprawdêcie, 
jakiego pilota 
mo˝na mieç za dop!atà.

Electrocompaniet 
EMC 1 UP
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena: 17800 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24-bitowy
Pasmo przenoszenia: b.d.
Zniekszta!cenia: < 0,003 %
Sygna!/szum: 120 dB
WyjÊcie analogowe: 2,3 V/4,6 V (RCA/XLR)
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 11,5/48,3/44 cm
Masa: 20 kg 

Ocena
Ocena brzmienia: hi-end
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