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nalaz!y si" w niej odtwarzacze 
CD, SACD i wieloformatowy, 
trzy wzmacniacze zintegro-

wane, dwa przedwzmacniacze stereo, 
procesor wielokana!owy, gramofono-
wy stopie# korekcyjny, dwie ko#cówki 
stereo i jedna trzykana!owa, trzy mo-
nobloki oraz kolumny pod!ogowe.

Do mniej zasobnych melomanów 
skierowano seri" Prelude, daj$c do 
wyboru odtwarzacz CD, przetwornik 
c/a, dwie integry i zestawy g!o%nikowe 
(pod!ogowe i na podstawk").

Przetwornik ECD1, jak przysta!o na 
reprezentanta Classic Line, wygl$da 
elegancko, a przy tym bezpretensjonal-
nie. W wieczorowej konwencji króluje 
czer# ze z!otymi akcentami, roz%wie-
tlona niebieskimi diodami. Po!ysku 
dodaje akryl.

Obudow" wykonano z gi"tych blach 
aluminiowych, pokrytych czarnym 
lakierem proszkowym. Do przedniej 
%cianki przykr"cono 10-mm, równie& 
barwion$ na czarno, p!yt" z akrylu. 
Mark", logo i nazw" urz$dzenia od-
wa&nie opisano z!otymi literami. Nie-
co w ich cieniu wida' g!ówny w!$cz-
nik, sekwencyjny selektor wej%' (oba  
w kolorze z!otym) oraz umieszczone 
po lewej stronie niebieskie diody sy-
gnalizuj$ce aktywne wej%cie cyfrowe.

Do ECD1 mo&na pod!$czy' cztery 
(ród!a. Na tylnej %ciance znalaz!y si": 
gniazdo XLR (AES/EBU), dwa RCA 
(S/PDIF) oraz jedno optyczne (Tos-
link). Uk!onem w stron" posiadaczy 
rejestratorów cyfrowych s$ cyfrowe 
wyj%cia RCA i Toslink. Wyj%cia ana-
logowe zrealizowano zarówno w for-
macie niezbalansowanym (RCA), jak  
i symetrycznym (XLR). Gniazdo zasi-
laj$ce to standardowe IEC.

Elektronik" rozmieszczono na dwóch  
p!ytkach drukowanych. Na g!ównej, 

gdzie znalaz!y si" uk!ady zasilania, 
wej%'/wyj%', steruj$ce oraz stopnie 
analogowe, zastosowano monta& prze-
wlekany. Mniejsza, przykryta ekra-
nem, mie%ci elementy przetwornika c/a 
(monta& powierzchniowy). W zasilaczu 
mamy transformator toroidalny o mocy 
oko!o 40 W oraz kondensatory Nip-
pon Chemicon o pojemno%ci 4400 µF. 
Oddzielne tory zasilania dla uk!adów 
logicznych oraz cz"%ci cyfrowo-analo-
gowej korzystaj$ z w!asnych mostków 
prostowniczych. Wszystkie wej%cia  
i wyj%cia cyfrowe s$ buforowane.

Sygna! cyfrowy z wej%cia tra)a do in-
terfejsu CS8420 z zewn"trznym zega-
rem taktuj$cym. Uk!ad wykonuje up- 
sampling do postaci 24 bity/192 kHz.  
Za konwersj" odpowiada DAC CS4397, 
pracuj$cy w trybie symetrycznym. Sy-
gna! analogowy jest wzmacniany przez 
elementy dyskretne 2SC2240 i 2SA970. 
Zgodnie ze zbalansowan$ topologi$ 
toru sygna!owego za g!ówne wyj%cie 
analogowe nale&y uzna' gniazda XLR. 
Sygna! do RCA jest pobierany z po-
!ówki dodatniej, a napi"cie na tych 
wyj%ciach wynosi 1,7 V, czyli mniej od 
standardowych 2 V. Gniazda RCA nie 
maj$ oddzielnego stopnia buforuj$-
cego i jako jedyne zosta!y pod!$czone 
kablami. Pozosta!e gniazda (cyfrowe  
i analogowe) s$ lutowane bezpo%rednio 
do p!ytki. Wszystkie wyj%cia analogo-
we wyposa&ono w przeka(niki opó(-
niaj$ce za!$czenie sygna!u.

Wykonanie i monta& uk!adu elektro-
nicznego oraz obudowy s$ schludne 
i precyzyjne. Solidno%ci w tych kwe-
stiach najwyra(niej sprzyja norweski 
klimat.

Pawe! Go!"biewski

ed!ug deklaracji Elec-
trocompanieta ECD1 
wykorzystuje taki sam 

DAC, jak zastosowany w odtwarzaczu 
CD EMC1UP, kosztuj$cym, bagate-
la, 17800 z!. Okazja tra)a si" wi"c nie 
lada, bo kupuj$c ECD1 mo&na zaosz-
cz"dzi' 12000 z! i posiada' urz$dze-
nie o d(wi"ku zbli&onym do *agowe-
go CD, a przy tym obs!uguj$ce tak&e 
inne (ród!a cyfrowe. To jednak tylko 
dywagacje, bo zapewne diabe! tkwi  
w szczegó!ach. Oczywi%cie, je%li szcze-
gó!ami mo&na nazwa' %wietny trans-
port Electrocompanieta, zmiany wno-
szone przez zasilanie czy dodatkowe 
po!$czenia przewodami. Tym razem 
tego nie rozstrzygn". Pozostaje przyj-
rze' si" mo&liwo%ciom samego ECD1 
oraz wydoby' z pami"ci brzmienie in-
nych (róde! serii Classic. Szczególnie 
mam tutaj na my%li gramofonowy sto-
pie# korekcyjny ECP1 (test w „Maga-
zynie Hi-Fi” 3/2009).

Po porównaniu notatek z ods!uchu 
ECD1 i ECP1 zd"bia!em. Okaza!o si", 

Electrocompaniet  
■ ■
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&e pope!ni!em autoplagiat. Bior$c pod 
uwag", &e to dwa ró&ne (ród!a, a ten 
sam wzmacniacz, kolumny, kable i po-
mieszczenie – lini" obrony mam tylko 
jedn$. Electrocompaniet skonstru- 
owa! przetwornik o cechach brzmie-
niowych wysokiej klasy (ród!a analo-
gowego.

ECD1 brzmi bardzo spójnie. Rozu-
miem przez to umiej"tno%' równego 
traktowania wszystkich zakresów. W!a-

%nie w tym przypadku trudno 
pisa' o istotnych ró&nicach 
w charakterze poszczegól-
nych cz"%ci pasma. Z drugiej 
strony, nie zawsze oznacza to, 
&e urz$dzenie jest neutralne. Jaki 
w takim razie jest ECD1? Nie jest 
neutralny. Powiedzia!bym raczej: 
jest ludzki. Nale&y do coraz mniej 
licznej grupy (róde! cyfrowych 
udowadniaj$cych, &e d$&enie do 
nadmiernej przejrzysto%ci i wy-
czynowej dynamiki nie jest naj-
przyjemniejszym dla ludzkiego 
ucha kierunkiem rozwoju audio. 
Jako alternatyw" dla takiej %cie&-
ki, wed!ug mnie %lepej, Electro-
companiet proponuje prze-
twornik o brzmieniu maj$cym 
szans" cieszy' u&ytkowników 
przez lata, do tego bez %ladu zm"czenia  
i znudzenia z ich strony.

ECD1 prezentuje nagrania w de- 
likatnie ocieplonej barwie i humanizu-
je s!absze realizacje. Co wa&niejsze, nie 
szkodzi to w &aden sposób tym dobrym  
i wybitnym. Nie nale&y si" obawia' zabu-
rzonej przejrzysto%ci. Dowód stanowi$ 
nagrania akustyczne – klasyczne, jaz-
zowe i wokalne. Szczegó!y podawane s$  
w sposób bezpo%redni, a przy tym 
nienatarczywy. W ulubionych nagra-
niach bez trudu odnajdziemy smaczki.  
A wszystko to w dobrej oprawie dyna-
micznej, zarówno w skali mikro, jak  
i makro. 

Electrocompaniet nad$&a za rytmem. 
Prawid!owo odczytuje skoki dynamiki  
i jej nie kompresuje. Takie po!$czenie 

cech mo&e nie jest czym% wyj$tkowym, 
ale z pewno%ci$ przez w!a%cicieli p!y-
totek z rozbudowanym dzia!em roc-
kowym po&$danym jak… Tu chcia!em 
wspomnie' Monic" Bellucci, ale w tej 
dziedzinie gusta mog$ si" ró&ni', tym 
bardziej, &e panie równie& s!uchaj$  
takiej muzyki. W ka&dym razie, nie 
powinno zabrakn$' nieodzownego 
dla tego repertuaru pazura i solidnego 
basu. 

Wspomniane lekkie ocieplenie nie 
odbija si" równie& negatywnie na ste-
reofonii. Scena pozostaje szeroka,  
z dobr$ g!"bi$ i wiernie zaznaczon$ 
akustyk$. Czego chcie' wi"cej? Mo&e 
tylko wej%cia USB.

Brzmienie znanych mi (róde! Elec-
trocompanieta robi na mnie jak do-
t$d wi"ksze wra&enie ni& mo&liwo%ci 
wzmacniaczy. I chocia& wnikliwie s!u-
chaj$c pierwszych i drugich, mo&na 
im przypisa' pewne cechy wspólne, to 
urz$dzenie cyfrowe oka&e si" bardziej 
uniwersalne muzycznie. ECD1 wno-
si do systemu elementy szlachetno%ci  
i elegancji. +$czy przejrzysto%' brzmie-
nia z p!ynno%ci$ i nasyceniem. Podoba 
mi si" i szczerze polecam. Kto nie po-

s!ucha ten tr$ba. A kto zdecyduje si" na 
zakup ECD1, mo&e spokojnie przezna-
czy' zaoszcz"dzone wirtualne 12000 z! 
na nowe pó!ki i p!yty.

Pawe! Go!"biewski

ak si" jako% z!o&y!o, &e w mi-
nionych latach s!ucha!em spo-
ro elektroniki Electrocompa-

nieta: starego ECI 1, a potem modeli 3  
i 5. Na podstawie tamtych do%wiadcze# 
wyrobi!em sobie ciche przekonanie, 
&e te urz$dzenia graj$ sympatycznie, 
mi"kko, mo&e nawet troch" grubo i dla 
mnie generalnie niezbyt interesuj$co. 
Jednocze%nie jednak nie potra)!em si" 
uwolni' od uroku wzornictwa tej )rmy, 
zw!aszcza jej starych modeli z pokr"-
t!ami, uchwytami i ca!ym tym z!otem. 
Kiedy wi"c tra)! mi w r"ce przetwor-
nik ECD1, powita!em go z sympati$, 
cho' bez zapa!u. Tym wi"ksze by!o 
moje pó(niejsze zaskoczenie.
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DAC skon)gurowa!em, dla osi$gni"-
cia optymalnych rezultatów korzystaj$c 
ze szczytowego przewodu cyfrowego 
Transparent Audio AES/EBU i ze zba-
lansowanych po!$cze# analogowych. 
Reszta systemu, mo&na rzec, odpowia-
da!a poziomowi cenowemu testowane-
go urz$dzenia, które nie kosztuje oczu 
z g!owy, ale przy obecnych cenach po-
pularnych przetworników taki wyda-
tek robi jednak pewne wra&enie. Rodzi 
te& oczekiwania.

D(wi"k ECD1 lokuje si" raczej po 
stronie przejrzysto%ci i „powietrzno-
%ci” ni& w klimatach ciep!o-spowal- 
niaj$cych. W system ods!uchowy nor-
weski przetwornik wpasowa! si" lepiej 
ni& mój w!asny DAC Advance Acou-
stic. D(wi"k Electrocompanieta sta-
nowi udane po!$czenie d(wi"czno%ci 
i naturalnego ciep!a, z naciskiem na 
„naturalnego”. W sk!adach jazzowych 
wychodzi!o to naprawd" spektaku- 

larnie. Ma!e grupy tym razem cza- 
rowa!y.

Oprócz szczególnie autentycznego 
oddawania brzmienia instrumentów 
d"tych, ECD1 dobrze ró&nicuje prze-
strze#, oddaj$c na przyk!ad bez proble-
mu ró&nice mi"dzy pomieszczeniami, 
w których rejestrowano kolejne utwo-
ry z danej p!yty. Zreszt$, mo&e by!y to 
ró&nice ustawie# sprz"tu nagrywaj$-
cego, dzisiaj trudno by' czegokolwiek 
pewnym w tej dziedzinie. W muzyce 
kameralnej DAC daje przyjemny, ca!o-
%ciowy przekaz, bez nadmiernego skle-
jania czy ocieplania. To taka ju& wy&-
sza szko!a jazdy, któr$ doceni ka&dy, 
kto s!ysza!. Podobno ten przetwornik 
ma sekcj" cyfrow$ wzi"t$ w ca!o%ci ze 
szczytowego odtwarzacza CD norwe-
skiej )rmy. To si" daje odczu'.

Przy zaletach wynikaj$cych z przej-
rzysto%ci ECD1 pozostaje organicz- 
ny i g!adki. Nie próbowa! prze!ama' 

mojego systemu, poci$gn$' go za 
sob$ poprzez aplikowanie mu ostro%ci  
i gwa!towno%ci. Uzupe!ni! go, zamiast 
przerabia' na w!asne kopyto. Jego 
wp!yw jest subtelny. Wypróbowa!em 
t" w!a%ciwo%' na bardziej ekstremal-
nych przyk!adach, jakimi by!y %cie&ka 
d(wi"kowa do „Pi$tego elementu” oraz 
muzyka zespo!ów Laibach i Painkiller. 
Zestawienie z dodatkiem Electrocom-
panieta zachowywa!o w!a%ciwy sobie 
spokój, uzupe!niony o lekki powiew 
%wie&o%ci. Nie powiem, &eby mi si" to 
nie podoba!o.

Norweski przetwornik zas!uguje 
na wysok$ ocen". Brzmi przejrzy%cie  
i dosy' wyrazi%cie, nie trac$c przy tym 
!$czno%ci z naturalnym d(wi"kiem. Nie 
jest to zjawisko trywialne; codzien-
nie si" go nie widuje. Do tego trzeba 
doda' stereofoni" powy&ej %redniej 
(szczególnie dobr$ g!"boko%' sceny) 
oraz wysoki poziom WAF (wszystkie 
te czernie i z!ota – bogate, ale zaapliko-
wane elegancko). Jest to zestaw zalet, 
które niecz"sto wyst"puj$ w jednym 
urz$dzeniu.

Alek Rachwald
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