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opisek wydaje si! ma"o znacz#cy, 
ale jedynymi elementami "#cz#-
cymi nowy wzmacniacz ze sta-

rym maj# by$ kszta"t obudowy i zasilanie. 
Premiera usprawnionej wersji to okazja do 
podwy%ki, ale Norwegowie chyba przespa-
li okazj!. ECI-5 MKII jest tylko o 1000 z" 
dro%szy od poprzednika i kosztuje 13000 z".

Budowa
Zanim przejdziemy do tego, co zmie-

niono, kilka s"ów o tym, co zmieni$ nale-
%a"o. Potencjometr. Efektowne rozwi#zanie  
z diod# poruszaj#c# si! po okr!gu nie spra-
wia"o problemów, cho$ niektórzy narzeka-
li, %e praktyczniej by"oby po"#czy$ t"umik 
ze zwyk"ym pokr!t"em, bo przyciski nie 

dawa"y mo%liwo&ci dok"adnej regulacji  
w czasie wieczornego ods"uchu. Poza tym 
w moim egzemplarzu po kilku miesi#cach 
pojawi"o si! trzeszczenie na pocz#tku skali, 
a po roku wzmacniacz przez kilka minut 
po w"#czeniu gra" tylko jednym kana"em. 
Wizyta w serwisie za"atwi"a spraw!. Po-
dobne problemy wyst#pi"y w dwóch innych 
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egzemplarzach. Rozs#dnym posuni!ciem 
by"oby wi!c zast#pi$ analogowy potencjo-
metr sterowanym cyfrowo. Szczególnie, %e 
zamiast wy"aniaj#cych si! zza przezroczy-
stego frontu oznacze' wej&$ w ECI-5 MKII 
zamontowano du%y wy&wietlacz. Cyfrowy 
t"umik zapewni"by te% zrównowa%enie ka-
na"ów nawet przy niewielkiej g"o&no&ci. 
Ale z jakiego& powodu zdecydowano si! 
pozosta$ przy niebieskich Alpsach. Nie-
wykluczone, %e teraz przechodz# ostrzejsz# 
kontrol! jako&ci. Recenzowany egzemplarz 
dzia"a" idealnie, ale nie ma pewno&ci, %e ze 
wszystkimi b!dzie tak samo.

Nowa wersja to ECI-5 na sterydach. 
Kszta"t i wymiary obudowy pozosta"y takie 
same, ale wzmacniacz jest o 4 kg ci!%szy. Aby 
przekszta"ci$ go w prawdziw# elektrowni!, 
w stopniu wyj&ciowym zastosowano dwa 
razy wi!cej tranzystorów, oddaj#cych ciep"o 
do wi!kszego radiatora. Przy du%ym obci#-
%eniu on sam najwyra(niej nie wystarcza, bo 

do ch"odzenia zaprz!gni!to dwa ciche wen-
tylatory Papsta. Zwi!kszeniu wydajno&ci  
w impulsie s"u%y bateria kondensatorów 
o pojemno&ci 80000 µF. Karmi je 500-VA 
toroid. Wszystko to wygl#da imponuj#co, 
zw"aszcza w porównaniu z wn!trzno&cia-
mi starszego modelu. Co ciekawe, zmiany 
uk"adu elektronicznego tylko nieznacznie 
zwi!kszy"y moc. W tabeli danych technicz-
nych wci#% widnieje 120 W przy o&mio-
omowym obci#%eniu. Przy czterech omach 
wzmacniacz oddaje 200 W, a wi!c tyle, co 
ECI-5. Dopiero przy dwóch omach wida$ 
popraw! – 370 W zamiast 350 W.

W Electrocompanietach wa%niejsza od 
mocy jest specy)czna topologia uk"adu. Jej 
korzenie si!gaj# roku 1973. W"a&nie wtedy, 
na konwencji AES (Audio Engineering So-
ciety) dr Matti Otala zaprezentowa" projekt 
wzmacniacza pozbawionego zniekszta"ce' 
TIM (Transient Intermodulation Distor-
tion), co jego zdaniem mia"o by$ kluczowe 
dla brzmienia. Za spraw# producenta p"yt 
i audycji radiowych, Sveina Erika Børja, 
Otala skontaktowa" si! z Perem Abraham-
senem, w"a&cicielem Electrocompanieta, 
który wówczas dopiero stawia" pierwsze 
kroki w bran%y. Zdecydowano si! rozpo-
cz#$ produkcj! urz#dzenia i od tej pory 
wszystkie wzmacniacze norweskiej marki 
wykorzystywa"y ide! TIM-free. Kilka lat 
pó(niej koncepcj! uzupe"niono rozwi#-
zaniem o nazwie Ampliwire, polegaj#cym 
na odmiennym ni% zwykle polaryzowaniu 
tranzystorów mocy.

Cho$ pierwszy wzmacniacz Electrocom-
panieta dysponowa" skromn# moc# 25 W 
na kana", tendencja wzrostowa utrzymy-
wa"a si! z ka%dym kolejnym modelem. 
Opisywana integra jest najmocniejsz#  
w historii EC.

Kolejnym )rmowym rozwi#zaniem  
w ECI-5 MKII jest FTT (Floating Trans-
former Technology). Producent twierdzi, 
%e wp"yw tego rozwi#zania na rezultat 
brzmieniowy jest nie do przecenienia, 
ale nie podaje szczegó"ów technicznych. 
Wiadomo jedynie, %e chodzi o po"#czenie 
transformatora zasilaj#cego z mas# za po-
&rednictwem mostka. Nie pytajcie, jak do-
k"adnie jest to zrobione. 

Z punktu widzenia u%ytkownika naj-
wi!ksz# zmian# jest wprowadzenie wy-
&wietlacza. Ale b#d(my szczerzy – pe"ni on 
dok"adnie t! sam# rol!, co pod&wietlane 
napisy u poprzednika i zdaje si!, %e nawet 
nazwy (róde" s# identyczne. Du%y ekran 
jest czytelny, a gdyby komu& przeszkadza", 
mo%na go przyciemni$. Szkoda, %e nie 
przewidziano opcji wygaszenia. 

Poza tym detalem, wszystko zosta"o po 
staremu. Na przedniej &ciance z przezro-
czystego akrylu (czarna jest tylko cienka 
warstwa od strony obudowy) znajdziemy 
pi!$ przycisków. Na dole umieszczono 
g"ówny w"#cznik sieciowy (tryb czuwania 
to u Electrocompanieta wyciszenie) oraz 
cztery przyciski wyboru (ród"a i regulacji 
g"o&no&ci. Czarno-z"ote wzornictwo nie 
ka%demu przypadnie do gustu, za to nie 
sposób mu odmówi$ oryginalno&ci.

Na tylnej &ciance zmieniono terminale 
g"o&nikowe. Teraz pojedyncze gniazda za-
topiono w przezroczystym plastiku. Nadal 
przyjmuj# wszystkie rodzaje ko'cówek. 
Usuni!to prze"#cznik hebelkowy umo%-
liwiaj#cy wst!pne wzmocnienie sygna"u 
wej&ciowego o 9 dB. Z w"#czonym ECI-5 
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gra" efektowniej; bez niego – bardziej neu-
tralnie i równo. Szkoda, %e z niego zrezy-
gnowano.

Do dyspozycji mamy dwa wej&cia XLR  
i trzy RCA, jedno wyj&cie liniowe, dwa 
wyj&cia z przedwzmacniacza (XLR i RCA) 
oraz bezpo&rednie wej&cie do ko'cówki 
mocy oznaczone jako HT. Po jego wybra-
niu wzmacniacz na kilka sekund milknie, co 

jest istotnym usprawnieniem w porównaniu 
do poprzednika. Pomijaj#c nawet sytuacj!,  
w której niedo&wiadczony u%ytkownik 
pod"#czy do tego wej&cia normalne (ród"o, 
wprowadzaj#c wzmacniacz na pe"ne obroty, 
ka%demu zdarzy si! czasami pomyli$ przy-
ciski na pilocie albo b!dzie musia" przesko-
czy$ przez pozycj! HT, zmieniaj#c (ród"o 
za pomoc# guzików na przedniej &ciance. 
ECI-5 w tym momencie posy"a" do kolumn 
g"o&ne pukni!cie. Tutaj si! to nie zdarza.

Oprócz wspomnianych, z ty"u mamy 
jeszcze trójbolcowe gniazdo zasilaj#ce 
IEC z bezpiecznikiem. Wszystko rozpla-
nowano na tyle m#drze, %e nikt nie powi-
nien mie$ problemów z instalacj# nawet 
grubych kabli.

W wyposa%eniu znajdziemy zwyk"y 
przewód sieciowy, pilot oraz zapakowane 
w eleganckie pude"ko przej&ciówki RCA-
XLR. Z instrukcji wynika, %e przewidzia-
no je dla klientów, którzy zechc# pod-
"#czy$ do integry dwie ko'cówki mocy  
w celu zbudowania instalacji multiroom.

Pilot okazuje si! nieco tandetny. Po-
przedni by" przynajmniej prosty i za-
projektowany specjalnie z my&l# o tym 
wzmacniaczu. Mia" tylko par! przycisków 
do obs"ugi wszystkich funkcji. Tutaj do-
stajemy sterownik jak od zestawu AV, 
na dodatek wykonany z kiepskiego two-
rzywa. Z 44 przycisków przyda nam si! 
raptem kilka. Je%eli komu& to przeszka-
dza, mo%e dokupi$ systemowy sterownik  

ECT-3. Dzi!ki wbudowanemu wy&wie-
tlaczowi i mo%liwo&ci komunikacji za po-
&rednictwem fal radiowych mo%e on ob-
s"ugiwa$ nawet listy odtwarzania plików, 
na przyk"ad z przetwornika PD-1. Do-
kupienie tak zaawansowanego pilota do 
samego wzmacniacza si! nie op"aca, ale 
je%eli mamy w systemie inne urz#dzenia 
norweskiej marki, warto si! zastanowi$.

.RQğJXUDFMD
ECI-5 MKII pracowa" z zestawami Au-

dio Physic Tempo VI oraz Xavian XN 250 
Evoluzione na podstawkach ST 612 Me-
tallico. Podstawowym (ród"em by" gra-
mofon Pro-Ject Debut Esprit z wk"adk# 
Sumiko Pearl, drugim – odtwarzacz Elec-
trocompaniet ECC-1, a trzecim – kom-
puter z kart# d(wi!kow# ESI Juli@. Pr#d 
z osobnej linii poprowadzonej kablem 
podtynkowym i gniazdkiem Ansae roz-
dziela"a listwa Fadel Art Hotline IEC, a do 
urz#dze' doprowadza"y kable Audioquest 
NRG-2. Pomi!dzy integr# a kolumnami 
zastosowa"em ta&my Nordost Red Dawn, 
a w roli "#czówek pracowa"y niedrogie Al-
bedo Beginning i Tara Labs Prism 300a. 
Sprz!t sta" na stoliku Base, w 18-metro-
wym pokoju zaadaptowanym akustycznie 
w stopniu nie utrudniaj#cym normalnego 
funkcjonowania.

%U]PLHQLH
Pierwszy akapit b!dzie dla cz"onków 

fan-klubu Electrocompanieta i wszyst-
kich, którzy chcieli do niego wst#pi$, ale 
brakowa"o im pot!gi uderzenia. Poprawa 
jest zauwa%alna. Je%eli kto& zrezygnowa"  
z ECI-5, powinien wypróbowa$ nowy mo-
del. Mo%liwe, %e tym razem dynamika go 
zadowoli. ECI-5 MKII znacznie wcze&niej 
si! rozkr!ca. Nie trzeba obraca$ potencjo-
metru do po"owy skali, %eby muzyka za-
cz!"a %y$, zamiast si! s#czy$ z g"o&ników. 
Wci#% jednak nie mo%na powiedzie$, %eby 
by" to wzmacniacz nastawiony na zno-
kautowanie s"uchacza fal# uderzeniow#. 
Electrocompaniet pozosta" urz#dzeniem 
dla s"uchaczy, którzy szukaj# sprz!tu kul-
turalnego, wywa%onego i obdarzonego 
umiej!tno&ci# ró%nicowania subtelnych 
kontrastów. Nie zmienia to faktu, %e cho$ 
monitory Xaviana nie nale%# do naj"a-
twiejszych, ECI-5 MKII poradzi" sobie  
z nimi na luzie.

3U]HGQLD�ĂFLDQND� 
MHVW�SU]H]URF]\VWD�� 
=�ERNX�SU]HĂZLWXMÈ� 

]ïRWH�ĂUXE\�L�SU]\FLVNL�

1DMZLÚNV]\�EDMHU� 
ļ�GLRGD�SRUXV]DMÈFD�VLÚ� 

SR�RNUÚJX�

(OHJDQFNR�L�Z\JRGQLH�

52-57 Electrocompaniet ECI-5 MKIII.indd   54 10/27/11   1:51:32 PM



Test Z]PDFQLDF]������������]ï

57+Lľ)L�L�0X]\ND������

Rozbudowana  
NRñFöZND�PRF\� 
wymaga  
GREUHJR�FKïRG]HQLD�� 
W centrum metalowa  
SU]HGïXĝND�ïÈF]ÈFD� 
SRWHQFMRPHWU�]�QLHELHVNÈ�GLRGÈ�

W komplecie  
plastikowy pilot  

L�SU]HMĂFLöZNL�5&$�;/5�

Norweskie piecyki maj# w sobie co& 
niepowtarzalnego. Mo%na to nazwa$ kul-
tur# grania, ale to okre&lenie nie oddaje 
klimatu brzmienia. Jest przecie% na rynku 
wiele wzmacniaczy graj#cych kulturalnie, 
a mimo to ECI-5 MKII od nich odstaje. 
Porównuj#c go z innymi wzmacniacza-
mi, mo%na odnie&$ wra%enie, %e gra nieco 
ciemniej. Po d"u%szym czasie dochodzimy 
do wniosku, %e nie mamy do czynienia  
z sytuacj#, kiedy barwa d(wi!ku w ca"ym 
pa&mie zosta"a przygaszona, bo instru-
menty brzmi# naturalnie, a kobiece wo-
kale nie nosz# znamion nosowo&ci. Sed-
no sprawy tkwi w tle. Electrocompaniet 
ustawia muzyków na aksamitnie czarnej 
scenie, jakby byli zawieszeni w nico&ci. To 
dlatego w pierwszej chwili przekaz wydaje 
si! przyciemniony. Czysto&$ t"a pozwala 
obserwowa$ muzyków bez potrzeby sku-
piania si! na detalach. Wzmacniacz nie 
musi te% eksponowa$ wysokich tonów, 
aby szczegó"y do nas dotar"y. Czarne oto-
czenie eliminuje potrzeb! kierowania na 
instrumenty jaskrawego &wiat"a jupiterów. 
ECI-5 MKII serwuje muzyk! w atmosfe-
rze spokoju. Mo%na odnie&$ wra%enie, 
%e czas p"ynie nieco wolniej, pozwalaj#c 
s"uchaczom bez wysi"ku obserwowa$ 
poczynania artystów. Wydawa"oby si!, 

%e najlepsze do takich analitycznych od-
s"uchów b!d# urz#dzenia nastawione na 
szybko&$ i przejrzysto&$, cho$by kosztem 
rozja&niania d(wi!ku. Electrocompaniet 
pokazuje, %e istnieje inna droga, wcale 
nie gorsza.

Bas jest wystarczaj#co zwinny, %eby ude-
rzenia si! ze sob# nie zlewa"y. Wa%niejsze 
s# barwa i wype"nienie. Dynamika? Wy-
starczaj#ca. Do uzyskania realistycznego 
poziomu d(wi!ku na rockowym koncer-

cie si!gn#"bym po inny wzmacniacz, ale 
w normalnych warunkach ECI-5 MKII 
b!dzie w sam raz. Barwa jest lekko ocie-
plona. Norweg delikatnie wyg"adza kra-
w!dzie i pilnuje, %eby d(wi!k nie sta" si! 
agresywny. Trudno tu znale($ ewidentne 
uchybienia.

Najwa%niejsza jest jednak umiej!tno&$ 
kszta"towania barw. O tym, czy s"yszy-

my skrzypce czy gitar!, decyduj# har-
moniczne. EC zwraca uwag! w"a&nie na  
nie. Dzi!ki temu ka%dy instrument ma 
swoj# niepowtarzaln# faktur!, a my mo-
%emy "atwo odró%nia$ od siebie nawet 
te podobnie brzmi#ce. W"a&nie w tym 
bogactwie harmonicznych tkwi magia 
Electrocompanieta. Je%eli j# us"yszy- 
cie i docenicie, wiele innych wzmac- 
niaczy b!dzie gra"o zbyt sucho i tech-
nicznie.

.RQNOX]MD
ECI-5 MKII jest bardziej uniwersalny 

i obiektywnie lepszy od poprzednika. To 
znakomity wzmacniacz. Nale%y si! cie-
szy$, %e )rma nie bierze udzia"u w wy&ci-
gu cenowym, który prowadzi hi-end do 
absurdu.

Ciekawe jednak, %e starszy model pozo-
staje w ofercie. Chyba wiem, dlaczego. Jest 

jeszcze bardziej romantyczny, ma wi!cej 
„tego czego&”, co czyni d(wi!k Electro-
companietów niepowtarzalnym. Je%eli 
stwierdzicie, %e szukacie pierwiastka ma-
gii, dajcie szans! staremu ECI-5. Mo%e 
zechcecie powalczy$ z niedogodno&ciami, 
aby pewnego wieczoru zatopi$ si! w fotelu 
i da$ zaczarowa$?

Electrocompaniet 

ECI-5 MKII

'\VWU\EXFMD��� Hi-Fi Club
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Dane techniczne:

0RF��� 120 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 1 Hz – 150 kHz

6\JQDï�V]XP��� b.d.

=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,003 %

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 5

:HMĂFLH�SKRQR��� -

:\MĂFLD��� 1 para, 2 x pre-out,  

 tape-out

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

5HJXODFMD�EDUZ\��� -

:\PLDU\��Z�V�J���� 13,5/48,3/40,5 cm

0DVD��� 20 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���
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