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Norwegia, kraj pozornie odleg∏y, a to
chyba z powodu swojej wyjàtkowej
rozciàg∏oÊci geograficznej, nie jest ko-

jarzona ze sprz´tem audio. I rzeczywiÊcie, w tym
pi´knym, zaledwie 10-milionowym paƒstwie pro-
ducentów aparatury hi-fi znajdziemy zaledwie kil-
ku. Bodaj najbardziej znanym ich przedstawicie-
lem jest Electrocompaniet A/S, za∏o˝ony we wcze-
snych latach 70. Poczàtki firmy z Tau, niewielkiego
miasta na po∏udniowym zachodzie Norwegii, sà
ciekawe i zarazem doÊç nietypowe. Pierwszy pro-
dukt, 25-watowy wzmacniacz nazwany po pro-
stu The 2 channel audio power amplifier, stanowi∏
urzeczywistnienie naukowego projektu Fina, dra
Mattiego Otala, który w 1973 roku na konwencji
AES (Audio Engineering Society) zaprezentowa∏
ide´ wzmacniacza pozbawionego zniekszta∏ceƒ

dynamicznych TIM. Za sprawà producenta p∏yt
i audycji radiowych, Sveina Erika Brrja, dr Otala
wszed∏ we wspó∏prac´ z Perem Abrahamsenem –
w∏aÊcicielem niewielkiej manufaktury Electrocom-
paniet, który podjà∏ si´ produkcji urzàdzenia.
Wzmacniacz okaza∏ si´ wielkim sukcesem. Lata
1975-76 okaza∏y si´ prze∏omowe. Niezale˝ny
amerykaƒski periodyk, The Audio Critic, okrzyknà∏
go rewelacjà, a firma zyska∏a rozg∏os. 
Przez ostatnie 5 lat oferta Electrocompanieta w∏a-
Êciwie nie ulega∏a zmianom. Firma oficjalnie zni-
kn´∏a z polskiej sceny audio, by kilka miesi´cy te-
mu powróciç za sprawà nowego dystrybutora.
NiegdyÊ najwi´kszym wzi´ciem cieszy∏y si´
wzmacniacze zintegrowane ECI-1, ECI-2 i ECI-3.
Model ECI-5 stanowi jednà z najnowszych pozycji
w ofercie i zast´puje bardzo udanà integr´ ECI-1. 

UDANY COME-BACK
WZMACNIACZ ZINTEGROWANY ELECTROCOMPANIET ECI-5

Ambitna, kosztowna,
choç niepozorna. 
Nowa integra
Electrocompanieta
stanowi jednà
z ciekawszych
propozycji
wzmacniaczy w swoim
przedziale cenowym,
b´dàc racjonalnà
alternatywà 
dla dro˝szych
wzmacniaczy
dzielonych.
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BUDOWA
Obudow´ piàtki
skonstruowano
wed∏ug tej samej re-
cepty jak pozosta∏e
wzmacniacze Electrocom-
panieta. Gruby p∏at z przezro-
czystego akrylu tworzy Êciank´ czo∏o-
wà, na której zamontowano minimalistyczny ze-
staw przycisków zast´pujàcych tradycyjne ga∏ki.
Wybór êród∏a jest sygnalizowany zaÊwieceniem si´
odpowiedniej granatowej kontrolki w lewej cz´Êci
czo∏ówki. Reszta to standard – górna pokrywa
o profilu litery „U”, wykonana z blachy stalowej,
oraz tradycyjny metalowy spód. Ca∏oÊç prezentuje
si´ nieêle, ale – powiedzmy to sobie szczerze – nie
porywa. Urzàdzenie jest doÊç ci´˝kie, ale 16 kilo nie
robi wi´kszego wra˝enia, przynajmniej na tym pu-
∏apie cenowym. 
Ty∏ ECI-5 równie˝ jest doÊç typowy, chocia˝ obec-
noÊç a˝ dwóch par wejÊç XLR (dla CD i tunera) bu-
dzi uzasadnionà ciekawoÊç. Równie˝ wyjÊcia
z przedwzmacniacza sà zbalansowane (i tylko te-
go typu). Ponadto wzmacniacz wyposa˝ono

w cztery wejÊcia liniowe (w tym p´tl´ magnetofo-
nowà) oraz bezpoÊrednie wejÊcie dla procesora
A/V, oznaczone jako HT. Za jego poÊrednictwem
sygna∏ trafia bezpoÊrednio do koƒcówki mocy.
Pomys∏ jest dobry, ale oznaczenie troch´ niefraso-
bliwe. ¸atwo si´ pomyliç, sàdzàc, ˝e to wejÊcie li-
niowe, o czym przekona∏ si´ redaktor Igielski, ma-
∏o co nie detonujàc redakcyjnej pary kolumn Phoe-
be. Na szcz´Êcie do akcji skutecznie wkroczy∏o za-
bezpieczenie przeciwprzecià˝eniowe. Mimo to
warto mieç si´ na bacznoÊci. Terminale g∏oÊniko-
we sà pojedyncze, ale pochodzà od WBT. Nie mo˝-
na im nic zarzuciç prócz tego, ̋ e mog∏yby byç nie-
co szerzej rozstawione. 
Uk∏ad elektroniczny jest doÊç z∏o˝ony i niemal
w ca∏oÊci zbudowany na elementach dyskretnych,
rozmieszczonych na du˝ej wspólnej p∏ytce druko-
wanej. Zastosowano topologi´ zaproponowanà
we wczesnych latach 70. przez Mattiego Otala,
a nast´pnie wzbogaconà ok. 1982 r. przez fizyka
Terjego Sandstroma o rozwiàzanie znane jako 

Ampliwire, które bazuje na odmiennym ni˝
zwykle polaryzowaniu tranzystorów

mocy. Tor sygna∏owy wykorzy-
stuje kaskad´ wzmacniaczy

ró˝nicowych, w której
pierwszym jest para J-

-Fetów 2SK117 pra-
cujàca jako wtórniki
êród∏owe, zapew-
niajàce bardzo du-
˝à impedancj´
wejÊciowà – 330
kiloomów – oraz

bezproblemowà
konwersj´ sygna∏ów

niesymetrycznych do
postaci zbalansowanej.

Ma∏a opornoÊç niebieskiego
Alpsa (5 kiloomów) zastosowane-

go do regulacji g∏oÊnoÊci wynika z jego
umiejscowienia w uk∏adzie. Pracuje on w trybie
mi´dzyfazowym, a nie jako dzielnik potencjome-
tryczny. Widoczne na p∏ytce drukowanej pakiety
zeÊrubowanych ze sobà tranzystorów 2SA1358 /
2SC3421 to kolejne stopnie wspomnianej kaskady
wraz z towarzyszàcymi im êród∏ami pràdowymi
(po∏àczenie takie daje znakomite sprz´˝enie ter-
miczne gwarantujàce stabilnà prac´ stopnia). Po-
zosta∏e tranzystory to popularne niskoszumne
2SC2240 i 2SA970. Jedynymi wzmacniaczami
operacyjnymi sà OPA134PA, pracujàce w p´tli ser-
wa sta∏opràdowego. Stopieƒ mocy wykorzystuje
po jednej na kana∏ parze tranzystorów MJL21194 /
21193 (moc 200 W i pràd kolektora 16 A, wypro-
dukowane przez firm´ ON Semiconductor), za-
pewniajàcych moc ciàg∏à 120 W przy 8 omach,

wzrastajàcà do 200 W przy 4 Ω i 350 W przy 2 Ω.
Tranzystory przytwierdzono do aluminiowego ra-
diatora zintegrowanego z wentylatorem ch∏odzà-
cym. Za∏àcza si´ on sporadycznie, jedynie przy bar-
dzo du˝ym obcià˝eniu. Uk∏ad chroniony jest przez
bardzo skuteczny uk∏ad zabezbieczajàcy (niechcà-
cy uda∏o si´ nam go sprawdziç w dzia∏aniu) oraz
przez typowà cewk´ ochronnà i obwód Zobela. Za-
silacz oparto na du˝ym transformatorze toroidal-
nym (moc ok. 600 VA), a˝ 7 (!) mostkach prostow-
niczych oraz sporej grupie kondensatorów elektro-
litycznych (6 x 10 000 µF / 80 V, 4 x 2200 µF / 80 V, 
8 x 1000 µF / 63 V) produkcji Nippon Chemi-Con. 

BRZMIENIE 
Opinia I
Norweski wzmacniacz ju˝ od pierwszych chwil od-
s∏uchu zwraca uwag´ nienagannà prezentacjà barw
i delikatnà fakturà dêwi´ku. Âredni i wy˝szy zakres
pasma cechuje bogata struktura harmoniczna,
oczym ∏atwo si´ przekonaç, s∏uchajàc choçby nagraƒ
wokalnych. P∏yta Andreasa Vollenweidera Eolian
Minstrel zabrzmia∏a wspaniale (poprzez kolumny Fo-
cal Electra 1027 Be). Dêwi´k specjalnie spreparowa-
nej harfy by∏ taki, jak byç powinien: krystaliczny, deli-
katny, ciep∏y, niepozbawiony jednak pazura i du˝ej
dozy ekspresji. Przez znakomità wí kszoÊç ods∏uchów
tak w∏aÊnie odbiera∏em sound ECI-5. Po∏àczenie wy-
sokiej kultury przekazu zpe∏nà iwysublimowanà bar-
wà (prawie jak nie ze wzmacniacza tranzystorowego)
Êwiadczy o du˝ej klasie tego urzàdzenia. Wzmacniacz
ten zaskakujàco dobrze poradzi∏ sobie z wydobyciem
potencja∏u drzemiàcego we francuskich kolumnach –
mo˝e nie w stu procentach, ale w osiemdziesi´ciu
pi´ciu – na pewno. ECI-5 pozytywnie zaskoczy∏
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Pomieszczenie: 4,8 x 6,1 m, zaadaptowane 

akustycznie, kolumny ustawione wzd∏u˝ krótszej Êciany,

w wolnej przestrzeni (2,2 m od Êciany tylnej, 1,3-1,4 m

od Êcian bocznych) •Zestawy g∏oÊnikowe: 

Focal Electra 1027 Be, Zoller Temptation 2000 

• Wzmacniacze: Audionet AMPI (koƒcówka mocy),

Electrocompaniet ECI-5 • Odtwarzacze: Audionet VIP G2,

Audionet ART V2 • Kable cinch: Stereovox HDSE, van

den Hul Orchid II • Kable XLR: AudioQuest Panther 

• Kable g∏oÊnikowe: AudioQuest CV-6, Bedrock 

• Akcesoria: panele akustyczne Harmonium 1, 2, 3, XP,

stolik Sound Art STO, kondycjoner sieciowy 

Neel N5-1800K, kable sieciowe Neel

SYSTEM ODS¸UCHOWY �
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mnie otwartoÊcià i analitycznoÊcià przekazu. Po-
mi´dzy s∏uchaczem a wykonawcami nie czuç
sztucznego dystansu, nie ma te˝ elektronicznych
nalecia∏oÊci w odtwarzanym dêwi´ku, które wska-
zywa∏yby, ̋ e mamy do czynienia, bàdê co bàdê, tyl-
ko z integrà. Po∏àczenie du˝ej przejrzystoÊci z bra-
kiem ewidentnej sygnatury dêwi´kowej, ogólnej
plastycznoÊci przekazu zas∏uguje na bardzo wyso-
kie noty. Testowany wzmacniacz ma w tym wzgl´-
dzie do zaoferowania wi´cej ni˝ niejedna dro˝sza
kombinacja pre-power, wymagajàca kosztownych
zazwyczaj ∏àczówek. Na klasyce scena dêwi´kowa
wyda∏a mi si´ lekko przybli˝ona, ale efekt jest sub-
telny i pasujàcy do natury urzàdzenia.

Na przezroczystoÊç akustycznà norweskiej inte-
gry ma subtelny wp∏yw ustawienie prze∏àcznika
wzmocnienia. W ustawieniu 0 dB brzmienie wy-
da∏o mi si´ minimalnie czystsze, g∏adsze, jednak
ró˝nica jest nieznaczna. Pe∏ne wysterowanie g∏o-
Êników w tym ustawieniu nie zawsze b´dzie
mo˝liwe z uwagi na niskà czu∏oÊç wejÊciowà
(ma∏e wzmocnienie) dla wejÊç cinch. W moim
przypadku, który nale˝y okreÊliç jako bardzo ko-
rzystny (kolumny 91 dB, odtwarzacz z poziomem
wyjÊciowym 3,5 V), nie ka˝dej p∏yty mog∏em po-
s∏uchaç z takim czadem jak lubi´, chyba ˝e
w „g∏oÊniejszym” po∏àczeniu symetrycznym.
W∏àczenie aktywnego stopnia przedwzmocnie-

nia (+9 dB) poprawi∏o subiektywne wra˝enie dy-
namiki i zapasu mocy. Mimo wszystko, warto po-
szukaç odtwarzacza o wy˝szym ni˝ Êredni pozio-
mie wyjÊciowym (ponad 2,0 V). 
W∏aÊciwoÊci dynamiczne ECI-5 oceniam jako do-
bre z plusem. Ró˝nicowanie poziomów g∏oÊnoÊci
odbywa si´ w sposób p∏ynny, bez zb´dnej nerwo-
woÊci czy wybuchowoÊci. Z drugiej strony, bardzo
wymagajàcy audiofile, majàcy stycznoÊç z moc-
nymi koƒcówkami mocy, poczujà pewien niedo-
syt. ECI-5 nie jest wulkanem dynamiki, nie do-
równuje pod tym wzgl´dem Krellowi KAV-400xi,
ale te˝ nie nale˝y do wzmacniaczy powolnych.
Preferuje mniejsze sk∏ady, w których brzmienie
jest rozseparowane i uporzàdkowane. W g´stych
aran˝acjach, przy wysokich poziomach g∏oÊno-
Êci, pojawia si´ cz´Êciowa utrata kontroli nad sta-
bilnoÊcià i przejrzystoÊcià obrazu stereo. Lepiej
ni˝ sama dynamika wypada rytmicznoÊç przeka-
zu – dêwi´k jest ˝ywy, wystarczajàco skoczny, 
ma werw´. 
Czy po∏àczenie XLR daje jakàÊ korzyÊç sonicznà?
Moim zdaniem – nie, choç przyznaj´, ˝e nie 
mia∏em identycznych kabli obydwu typów, co
utrudnia jednoznaczny werdykt. W ka˝dym 
bàdê razie ze Stereovoksami (cinch) brzmienie

TEST/HIGH-END

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE
TEST/HIGH-END

AV

Po∏àczenie symetryczne przewidziano nie tylko dla odtwarzacza CD, 
ale równie˝ dla tunera. Tylko który takie ma? 



by∏o lepiej zogniskowane i nieco dok∏adniejsze
przestrzennie ni˝ w po∏àczeniu zbalansowa-
nym, do którego wykorzysta∏em interkonekt 
AQ Panther. (FK) 

Opinia II 
Próbujàc najtrafniej wyraziç swojà opini´ na te-
mat mo˝liwoÊci brzmieniowych tego urzàdzenia,
nale˝a∏oby je porównaç do bardzo dobrze u∏o˝o-
nej osoby, ale z nieprzeci´tnà osobowoÊcià, a przy
tym sporà fantazjà. Jak to si´ przek∏ada na
dêwi´k? Bardzo prosto – niezale˝nie od pod∏à-
czonych g∏oÊników czy êród∏a, wzmacniacz nigdy
nie zabrzmia∏ w sposób k∏ócàcy si´ z pewnà este-
tykà brzmieniowà, notabene bardzo mi∏à dla
ucha. OczywiÊcie w obr´bie tej maniery wyst´pu-
je ró˝nicowanie nagraƒ i wp∏yw towarzyszàcych
mu urzàdzeƒ. Dêwi´k jest na ogó∏ bardzo mi´kki
i plastyczny, a gdy trzeba, potrafi zabrzmieç z nie-
ma∏à energià. Jednak nawet przy bardzo g∏oÊnym
i dynamicznym brzmieniu ECI5 okazuje niema∏à
klas´. Niskie cz´stotliwoÊci nie sà mo˝e wzorem
szybkoÊci i zdyscyplinowania, ale przekazywane
sà bardzo czytelnie, tak ˝e wychwycenie rytmu
i barwy instrumentów nie stanowi ˝adnego pro-
blemu. W ciep∏ych barwach rysowana jest Êredni-
ca, a zw∏aszcza pi´kne kobiece wokale. Najwi´k-
szà jednak fantazjà Electrocompaniet popisuje si´
w zakresie wysokich tonów. Momentami potrafi
kusiç a˝ do pe∏nego zauroczenia, zaÊ kiedy indziej
tonuje je, nadajàc im bardziej pastelowy odcieƒ.
Wszystko to odbywa si´ we wzorowo zorganizo-
wanej przestrzeni. Ka˝dy dêwi´k ma swoje miej-
sce i zale˝nie od kontekstu, rysowany jest zró˝ni-
cowanà kreskà. Miejscami cienkà niemal˝e jak na
litografii, a gdzie indziej zdecydowanie grubszà.
Temu oczywiÊcie podporzàdkowana jest gradacja
i skala dynamiki. W tym miejscu zaryzykowa∏bym
nawet stwierdzenie, ˝e jest to jedno z nielicznych
urzàdzeƒ, w którym projektantom uda∏o si´ uzy-
skaç efekt z∏otego Êrodka we wzajemnej równo-
wadze mi´dzy detalami a ca∏oÊcià. A to ju˝ z po-
wodzeniem wystarcza do przyznania formalnej
rekomendacji. (LI) 

Opinia III
Nie jest wcale ∏atwo opisaç brzmienie Electro-
companieta ECI-5, bowiem wzmacniacz ten ni-
czym szczególnym nie zachwyca, przynajmniej
na poczàtku. Nie mo˝na o nim powiedzieç, ˝e
ma znakomità dynamik´, niczym wzmacniacze
amerykaƒskie, czy te˝ bardzo g∏´bokie, g´ste
i ciep∏e barwy. Nie ma te˝ piorunujàcego basu
masujàcego po brzuchu. Wszystko wydaje si´
w nim umiarkowane i wywa˝one. W pierwszej
chwili odnosi si´ mylne wra˝enie, ˝e nie jest to
nic wi´cej ni˝ dêwi´k poprawny – ot, taki, jaki

mo˝e z powodzeniem zapewniç ka˝dy wzmac-
niacz w zbli˝onej cenie. Z czasem okazuje si´ jed-
nak, ˝e to tylko pozory, bo ECI-5 kryje w sobie
bardzo ciekawà harmoni´ i, w konsekwencji, ca∏-
kiem wyszukanà muzykalnoÊç. Jest przede wszyst-
kim bardzo neutralny. Ca∏y czas ma si´ wra˝enie,
˝e charakterystyka cz´stotliwoÊciowa jest p∏aska
jak deska i w ˝aden sposób którykolwiek z zakre-
sów nie jest uprzywilejowany, mo˝e poza lekkim
uczuciem rozjaÊnienia dajàcego wi´cej Êwiat∏a
i blasku Êrednicy. Barwy i poszczególne odcienie
sà mi´kkie i aksamitne. Nie ma tu ostroÊci, dra-
pie˝noÊci. Wszystkie zdarzenia muzyczne sà ry-
sowane w ∏agodnych odcieniach, a mimo to
brzmienie odbieramy jako przejrzyste. Z pewno-
Êcià nie mo˝na mówiç o ociepleniu. Dêwi´k za-
chowuje czystoÊç i na pewno nie czuç pod
wzgl´dem barwowym przesycenia. Ciekawa jest
przestrzennoÊç – Electrocompaniet potrafi budo-
waç obszernà scen´, na której rozmieszczenie
muzyków jest zaskakujàco precyzyjne. W sumie
daje to bardzo anga˝ujàcy efekt – mamy i anali-
tycznoÊç, i muzykalnoÊç, a do tego elegancj´
i absolutny brak jakiejkolwiek nachalnoÊci. (RM) 

KONKLUZJA 
Nasycone, chcia∏oby si´ powiedzieç: nie-tranzy-
storowe, brzmienie norweskiej integry zjedna jej
wielu zwolenników. Ods∏uch akustycznego jaz-
zu, muzyki klasycznej to prawdziwa uczta dla
uszu. Okazuje si´, ˝e wielkie i ci´˝kie wzmacnia-
cze dzielone nie sà konieczne, by móc zakoszto-
waç highendowego spektaklu dêwi´kowego. ■
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Moc wyjÊciowa 120 W / kana∏ (8 Ω)
200 W / kana∏ (4 Ω)
350 W / kana∏ (2 Ω)

Pràd szczytowy > 80 A 
Wzmocnienie sekcji pre 1,37:1 (XLR), 1,25:1 (RCA)
Czu∏oÊç wejÊciowa 0,7 V (XLR), 1,4 V (RCA)

6,5 V (HT)
Impedancja wyjÊciowa < 0,01 Ω
Zniekszta∏cenia THD <0,007% 

(1 kHz, po∏owa mocy, 8 Ω)
Impedancja wyjÊciowa 330 kΩ
Pobór mocy 160 W (bieg ja∏owy)
Wymiary 483 x 135 x 405 mm
Masa 16 kg

DANE TECHNICZNE

Rozbudowany i z∏o˝ony
uk∏ad elektroniczny
pochodzi, w swym
ogólnym zarysie,
jeszcze z lat 70.

Kaskadowy uk∏ad tranzystorów z potencjometrem
zaaplikowanym pomi´dzy fazami sygna∏u
symetrycznego to doÊç nietypowe rozwiàzanie


