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Hi-end wzmacniacz

Historia Electrocompanieta pokazuje, jak mo˝na przejÊç od teorii 
do praktyki i z sukcesem wprowadziç w ˝ycie pomys!, 
który pierwotnie zaistnia! tylko na papierze. Czytajàc 
o poczàtkach dzia!alnoÊci dzisiejszych high-endowych 
s!aw, mo˝na si´ natknàç na wiele wspomnieƒ 
o wzmacniaczach rysowanych na kuchennym stole, 
umi!owaniu lamp, tranzystorów, po˝yczkach, 
dotacjach i spadkach. W przypadku 
Electrocompanieta wszystko zacz´!o si´ 
od naukowego dokumentu.

Tomasz Karasiƒski
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W 1973 roku na konwencji Audio 
Engineering Society dr Matti
Ottala przedstawi! dokument,

opisujàcy nowy rodzaj zniekszta!ceƒ, które 
nazwa! Transient Intermodulation (TIM), 
a tak˝e koncepcj´ wolnego od nich wzmac-
niacza. Obecny na konferencji Svejn Erik
Børia, norweski producent muzyczny i au-
diofil obdarzony niezwykle czu!ym s!uchem
(czytaj: wymagajàcy w stosunku do sprz´tu
grajàcego), postanowi! wcieliç pomys! Otta-
li w ˝ycie. W tym celu skontaktowa! si´ ze
swoim przyjacielem Perem Abrahamsenem.
Zaprojektowali na prób´ kilka wzmacniaczy,
a rezultaty okaza!y si´ na tyle dobre, ˝e doÊç
szybko zapad!a decyzja o wypuszczeniu ich
na rynek. Urzàdzenie o mocy 25 W na kana!
w 1976 roku zosta!o okrzykni´te najlepszym
wzmacniaczem na Êwiecie przez hardco-
re’owy amerykaƒski magazyn „The Audio
Critic”. Dla konstruktorów by!o to ostatecz-
ne potwierdzenie s!usznoÊci obranej drogi 
i swego rodzaju przepustka do oficjalnego
Êwiata hi-endu.

Katalog zape!nia! si´ nowymi urzàdzenia-
mi, a norweskie konstrukcje z czarnymi
frontami i z!otà bi˝uterià stawa!y si´ coraz
bardziej rozpoznawalne. Pi´ç lat temu firma
zosta!a przej´ta przez Westcontrol Group 
i otrzyma!a nowe kierownictwo. Nied!ugo
potem katalog wzbogaci! si´ o nowe mode-
le. Przede wszystkim rozbudowano grup´
êróde! cyfrowych i urzàdzeƒ wielokana!o-
wych. Zaprezentowano taƒszà lini´ Prelude,
a w niej zupe!nà nowoÊç – kolumny.

Mimo to, chyba jeszcze d!ugo Electro-
companiet pozostanie w ÊwiadomoÊci 
audiofilów firmà „wzmacniaczowà”. Ma to
zresztà odbicie w katalogu. Znajdziemy tam
6 êróde!, a przedwzmacniaczy, wzmacnia-

czy zintegrowanych i koƒcówek mocy – a˝
17. Niedawno mia!em mo˝liwoÊç zapoznaç
si´ z przedwzmacniaczem EC 4.8 i koƒców-
kà mocy AW 250 R. Teraz przysz!a kolej na
taƒszy preamp i par´ monobloków.

Budowa
Przedwzmacniacz EC 4.7 

EC 4.7 to najtaƒszy przedwzmacniacz
norweskiej firmy. Jest te˝ najbardziej kon-
serwatywny. Dwa pozosta!e majà nowo-
czesne wyÊwietlacze pokazujàce poziom g!oÊ-
noÊci na poziomym niebieskim pasku. 
Tutaj dostajemy coÊ bardziej oryginalnego –
niebieskà diod´, krà˝àcà wokó! z!otego logo.
Diod´ po!àczono z analogowym potencjo-
metrem (niebieski Alps) za pomocà metalo-
wej przed!u˝ki. Kiedy wciskamy guzik na pi-
locie lub przedniej Êciance, uruchamiamy
silniczek poruszajàcy t!umikiem i tylko ob-
serwujemy, jak niebieska kropeczka przesu-
wa si´ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Nie jest to rozwiàzanie praktyczne ani naj-
lepsze z punktu widzenia jakoÊci dêwi´ku.
Gdyby zamiast diody zastosowano normal-
ne du˝e pokr´t!o, mo˝na by by!o ustawiç
g!oÊnoÊç dok!adniej. W tym przypadku mo-
˝emy wykonywaç tylko takie skoki, jakie 
oferuje zmotoryzowany potencjometr. 
A w przypadku ods!uchu póênym wieczo-
rem nie sà one ma!e. Na poczàtku skali 
pojawiajà si´ te˝ pewne nieregularnoÊci, 
czego nie doÊwiadczymy przy regulacji elek-
tronicznej. Je˝eli te problemy sp´dzajà Wam
sen z powiek, zainteresujcie si´ dro˝szym 
EC 4.8.

Przednia Êcianka to esencja minimalizmu.
Ten przedwzmacniacz mo˝emy w!àczyç,

wybraç êród!o, a potem zrobiç g!oÊniej lub
ciszej. Ewentualnie skorzystaç z funkcji wy-
ciszenia, co jest równoznaczne z prze!àcze-
niem w tryb uÊpienia. Jedynà dodatkowà
atrakcjà jest niewielkie pokr´t!o, ledwie wy-
!aniajàce si´ z podstawy, tu˝ za w!àcznikiem.
To regulacja jasnoÊci niebieskiej diody, 
o której ju˝ wspomnia!em. Szkoda, ˝e wraz
z nià nie rozjaÊniajà si´ umieszczone 
z lewej strony opisy êróde!, równie˝ pod-
Êwietlone na niebiesko. W testowanym 
egzemplarzu by!y tak niewyraêne i niemra-
we, jakby nie istnia!y. Je˝eli nauczycie si´ po-
zycji oznaczeƒ poszczególnych êróde! na
przedniej Êciance, mo˝e wieczorem b´dzie-
cie w stanie stwierdziç, które z nich jest aku-
rat aktywne. W dzieƒ – raczej nie. Nie jest to
jednak wielka wada. Zawsze mo˝na nacisnàç
przycisk, by si´ upewniç.

Wzornictwa chyba nie jestem w stanie
oceniç obiektywnie. KiedyÊ mi si´ nie podo-
ba!o. Z przodu grobowa czerƒ ze z!otà bi˝u-
terià, a dalej metalowy czo!g z widocznymi
!bami Êrub. Teraz bardzo je lubi´. Ten styl
jest niepowtarzalny. Gdyby front by! meta-
lowy i wyglàda! surowo, norweskie urzàdze-
nia uchodzi!yby zapewne za pancerne lub
gara˝owe. Akrylowe p!aty sprawiajà, ˝e ca-
!oÊç prezentuje si´ dostojnie i cywilizowanie.
Nie sà one czarne, lecz przezroczyste. Widaç
to, gdy spojrzymy na urzàdzenie z góry lub 
z boku. W tych modelach, gdzie fronty sà
naprawd´ grube (du˝e koƒcówki mocy),
wyglàda to szczególnie ciekawie. Od u˝yt-
kownika wymagana jest delikatnoÊç podczas
czyszczenia.

EC 4.7 wa˝y 8 kg i za wi´kszoÊç tej masy
odpowiada pancerna obudowa. Wewnàtrz
znajdziemy niewielki transformator toro-
idalny i du˝à p!ytk´, na której zmieÊci!a si´
niemal ca!a elektronika. Âcie˝ka sygna!u jest
bardzo krótka. Od gniazda do gniazda, bez
˝adnych kabli. W zasilaczu pracuje 12 kon-
densatorów elektrolitycznych na kana!. Pro-
ducent przyznaje, ̋ e to o wiele wi´cej ni˝ po-
trzeba, ale chyba nikt si´ nie obrazi.

W EC 4.7 zastosowano technik´ FTT
(Floating Transformer Technology) – jedno
z najwa˝niejszych firmowych rozwiàzaƒ,
dzi´ki któremu, zdaniem producenta, mo˝-
na uzyskaç pràd o dwukrotnie wi´kszym na-
t´˝eniu ni˝ w konwencjonalnym zasilaczu.
Do przedniej Êcianki przytulono dwie
mniejsze p!ytki, obs!ugujàce sterowanie 
i wyÊwietlacz. JakoÊç komponentów i mon-
ta˝u nie budzà zastrze˝eƒ.

Przedwzmacniacz to konstrukcja zbalan-
sowana. Niestety, z ty!u znajdziemy tylko
jedno wejÊcie i jedno wyjÊcie XLR. Mi´dzy
nimi mamy rzàd gniazd RCA, w tym  5 wejÊç
liniowych, dwa wyjÊcia do nagrywania i jed-
no wyjÊcie do koƒcówki mocy. Nieco dalej
zamontowano trójbolcowe gniazdo sieciowe
IEC. Nad z!àczami umieszczono ma!y prze-
!àcznik hebelkowy 0 dB/+9 dB. W pozycji

Hi•Fi i Muzyka 2/10 73

Hi-end wzmacniacz

Electrocompaniet 
EC 4.7 i AW 180

72-77 Wyzsza polka  1/29/10  12:51 PM  Page 73



zerowej brzmienie jest bardziej wyrównane 
i neutralne, natomiast po prze!àczeniu 
na „+9” staje si´ bardziej efektowne. Zakres
zmian jest niewielki, ale w czasie testu ch´t-
niej s!ucha!em wzmacniacza z w!àczonym
„dopalaczem”. Niczego brzmieniu nie 
ujmowa!, a czyni! je bardziej wciàgajàcym.

EC 4.7 to starannie zbudowane urzàdze-
nie. Przyda!oby si´ natomiast wi´cej
gniazd. Z ty!u ch´tnie widzia!bym dodat-
kowe XLR-y, nawet kosztem pary wejÊç
RCA. Nie obrazi!bym si´ równie˝ za gniazdo
s!uchawkowe. Gdyby si´ nie wpasowa!o 

w ascetycznà prostot´ i czystoÊç przedniej
Êcianki, mo˝na je jakoÊ sprytnie zakamuflo-
waç czy nawet przenieÊç do ty!u. Electro-
companiet chyba jednak nie uznaje nauszni-
ków, bo w ˝adnym z jego urzàdzeƒ nie 
widzia!em takiego gniazda. Mo˝e warto by
opracowaç dedykowany przedwzmacniacz,
na przyk!ad w obudowie phono stage’a 
ECP1?

Pilot jest taki sam, jak w moim ECI 5 –
lekki i por´czny, ale brzydki i nieco tandet-
ny. Je˝eli poczujecie si´ nim rozczarowani,
mo˝ecie dokupiç opcjonalny ETC 2. Kosz-

tuje 1700 z!, ale znajomi b´dà go Wam za-
zdroÊciç bardziej ni˝ przedwzmacniacza 
i monobloków razem wzi´tych.

Monobloki AW 180
Wi´kszoÊç opisów przedniej Êcianki koƒ-

cówek mocy ogranicza si´ do stwierdzenia
obecnoÊci dwóch elementów: w!àcznika 
i diody. Tutaj nie ma nawet tego. O aktyw-
noÊci urzàdzenia informuje pi´knie pod-
Êwietlone logo firmy i to nie na przedniej, ale
na górnej Êciance. Podobnie jak w odtwarza-
czu EMC1UP, w pokryw´ wkomponowano
niewielkà szybk´, z której wy!ania si´ litera
„e”. W!àcznik zamontowano z ty!u, przy
gniazdach, co jest podwójnie niewygodne.
Po pierwsze, trzeba si´gaç na zaplecze, a po
drugie – omijaç pod!àczone do monoblo-
ków kable. Mo˝liwe, ˝e ze strony producen-
ta jest to wyraêna wskazówka, ˝eby trzymaç
AW 180 pod pràdem przez ca!y czas. Ale kil-
ka razy sprawdzi!em, jak zmienia si´ dêwi´k
po wygrzewaniu i ró˝nice sà mniejsze, ni˝
mo˝na by si´ spodziewaç. Podobnie jest 
z integrà ECI 5 – jeÊli komuÊ nie zale˝y na 
rachunkach za pràd, mo˝e jej nigdy nie wy-
!àczaç, ale ciep!y Electrocompaniet gra tylko
troch´ lepiej od zimnego, a proces docho-
dzenia do siebie nie trwa d!u˝ej ni˝ kilkana-
Êcie minut. Na przednim panelu AW 180

Hi-end wzmacniacz

JasnoÊç 
obracajàcej si´ diody 

mo˝na regulowaç sprytnie zakamuflowanym pokr´t!em.
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powinien si´ znaleêç wielki z!oty przycisk,
taki sam jak w koƒcówce AW 250 R. By!oby
!atwiej.

Kiedy rozkr´ci!em jeden z monobloków,
wyda!em z siebie tylko niezidentyfikowane
mrukni´cie. Zaczà!em si´ zastanawiaç, czy
nie lepiej by!oby wykonaç pokryw´ z prze-
zroczystego tworzywa. Wn´trze AW 180
przypomina wysokie modele McIntosha.
Skomplikowana architektura, chromowane
blachy i pot´˝ne radiatory. A gdzieÊ mi´dzy
nimi – elektronika z najwy˝szej pó!ki.

Z przodu, w b!yszczàcej puszce, zamonto-
wano 650-VA transformator toroidalny, 
a tu˝ za nim – 6 kondensatorów o !àcznej
pojemnoÊci 60000 µF. Znalaz! si´ tu te˝ cie-
kawy detal – wysoka rurka z ˝arówkà pod-
Êwietlajàcà firmowe logo na pokrywie. Sà-
dzi!em, ˝e zamontowano tam zwyk!à diod´.
Zamiast niej mamy chromowany komin
wyrastajàcy z podstawy. Koƒcówki mocy
umieszczono pionowo, przy radiatorach.
Wnioskujàc z opisów na p!ytkach, uk!ad ma
wiele wspólnego z AW 250 R.

A ten by! rezultatem d!ugiej walki nor-
weskich in˝ynierów ze zniekszta!ceniami.
Szczególnà uwag´ poÊwi´cili oni problemo-
wi sprz´˝enia zwrotnego. Tradycyjne meto-
dy jego eliminacji nie przypad!y im do gu-
stu, poniewa˝ brzmienie takich konstrukcji
by!o zbyt ciep!e i „we!niane”. Rozwiàzaniem
okaza!o si´ zupe!nie inne podejÊcie do za-
gadnienia – normalne sprz´˝enie od wyjÊcia
do wejÊcia zastàpiono kilkoma lokalnymi,
bardzo p!ytkimi p´tlami w poszczególnych
stopniach wzmacniacza. Kolejnym etapem
prac by!a walka ze zniekszta!ceniami fazo-
wymi. Rezultatem mia!o byç brzmienie po-
zbawione zniekszta!ceƒ i naturalnie ciep!e.

Monobloki oddajà 180 W/8 !, która to
wartoÊç niemal si´ podwaja przy spadku im-
pedancji o po!ow´. Producent zapewnia, ˝e
wzmacniacz poradzi sobie nawet wtedy, gdy
impedancja spadnie do 2 !. Podobnie jak 
w przedwzmacniaczu w AW 180 zastosowa-
no technik´ FTT.

W pokrywie wykonano wiele otworów
wentylacyjnych i s!usznie, bo monobloki
mocno si´ nagrzewajà. Na czas testu musia-
!em nawet nieco przykr´ciç grzejnik w po-
koju. Warto im zapewniç przewiewne miej-
sce. Chyba najrozsàdniej b´dzie je ustawiç
na pod!odze, na przyk!ad na ma!ych stoli-
kach lub kamiennych p!ytach. Ka˝demu,
kto zdecyduje si´ je przygarnàç, polecam
tak˝e robiç zdj´cia w czasie wyjmowania
klocków z pude!ka. U!o˝enie kawa!ków
pianki i samych monobloków we w!aÊciwy
sposób jest bardziej skomplikowane ni˝ u!o-
˝enie puzzli z 1000 kawa!ków bez mo˝liwo-
Êci spojrzenia na obrazek.

Konfiguracja
Norweska dzielonka zagra!a z flagowym

odtwarzaczem EMC1UP i dwiema parami

zestawów g!oÊnikowych – pod!ogowymi
Audio Physikami Tempo VI i monitorami
Xavian XN250 Evoluzione. Odtwarzacz 
i przedwzmacniacz stan´!y na stoliku Ostoja
T4, monobloki zaÊ musia!y si´ zadowoliç
miejscem na pod!odze. Zasilanie sk!ada!o 

si´ z listwy Fa-
del Hotline IEC,
dwóch sieciówek An-
sae Muluc Supreme (do
listwy i odtwarzacza) oraz kilku przewodów
zasilajàcych Transparenta – PowerLink Plus
i PowerLink Super. Ca!oÊç zosta!a pod!àczo-
na do osobnej linii zasilajàcej ze specjalnym
przewodem podtynkowym i gniazdkiem
Êciennym Ansae.

Odtwarzacz z przedwzmacniaczem !àczy!
XLR Argentum SCG-6/4E Silver, nast´pnie
sygna! p!ynà! do monobloków zbalansowa-
nà !àczówkà Transparent MusicLink Plus, 
a do g!oÊników – Nordostem Red Dawn. Na
prób´ pod!àczy!em te˝ g!oÊnikowe Transpa-
renty, ale szybko wróci!em do tasiemek
Nordosta. System gra! w 18-metrowym po-
mieszczeniu o dobrej akustyce.

Brzmienie
Najpierw opis dla wtajemniczonych.

Cz!onków klubu Electrocompanieta i tej

(zdawa!oby si´, nielicznej) grupy audiofi-
lów, którzy eksperymentujà, s!uchajà i mieli
ju˝ okazj´ zapoznaç si´ z brzmieniem takich
urzàdzeƒ, jak choçby ECI 5.

Testowany zestaw to taka integra na stery-
dach. Wszystkiego jest

wi´cej. W dziedzinie dyna-
miki, przejrzystoÊci i szybkoÊci dzie-

lona kombinacja wznosi si´ na zupe!nie 
inny poziom. Dok!adnie tego oczekiwa!em
– tej samej urzekajàcej barwy i kultury, uzu-
pe!nionych wi´kszym zapasem energii, od-
czuwalnym tak w skali ogólnej, jak i delikat-
nym dr˝eniu ka˝dego dêwi´ku. 

Skomplikowany Êwiat drobnych sk!adni-
ków jest tu przedstawiony o wiele wyraêniej.
Mimo przyjemnej barwy nie ma uÊrednia-
nia. Ale równie wa˝nym sk!adnikiem jest
energia i motoryka. Z jednej strony otrzy-
mujemy barw´ i kultur´, znanà z ECI 5, 
z drugiej – bardziej brutalnà i zdecydowanà
moc. Integra te˝ potrafi przy!o˝yç, ale rozwi-
ja skrzyd!a na wy˝szych poziomach g!oÊno-
Êci. Tutaj natomiast czujemy zapas watów
od poczàtku i przez ca!y czas, bez wzgl´du na
repertuar.

Opisywana jakiÊ czas temu kombinacja
przedwzmacniacza EC 4.8 i stereofonicznej
koƒcówki mocy AW 250 R gra!a bardzo do-
brze, ale nie stwierdzi!em budzàcej ˝àdz´
posiadania poprawy brzmienia w stosunku
do ECI 5. Niby szcz´Êliwe rozwiàzanie, kiedy
po teÊcie mo˝na spokojnie wróciç do w!a-
snego systemu. Paradoksalnie pojawia si´
jednak problem innej natury: na co teraz
zbieraç pieniàdze, ˝eby audiofilskie dà˝enie
do idea!u si´ nie zakoƒczy!o? Odpowiedê
macie przed sobà. EC 4.7 i AW 180 jest teraz
mojà opcjà rozwojowà. JeÊli chcecie osià-
gnàç naprawd´ zauwa˝alnà popraw´
osiàgów, nie rezygnujàc z czaru Electro-
companieta, nie zawracajcie sobie g!owy
koƒcówkà AW 250 R i od razu si´gnijcie
po monobloki.

Teraz dla niewtajemniczonych. Norwe-
skie wzmacniacze majà w sobie coÊ szczegól-
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Monobloki od Êrodka wyglàdajà nawet
lepiej ni˝ na zewnàtrz. Pi´kna robota.

Gniazda wysokiej jakoÊci.
Ciekawostka to wyjÊcie 
do drugiej koƒcówki mocy.
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nego. Pewien element !agodnoÊci i g!adko-
Êci. Kultur´ prezentacji, nie majàcà nic
wspólnego z nudà. Sk!ada si´ na nià pi´kna
barwa, po!àczona z ciemnym, aksamitnym
t!em, na którym rozgrywajà si´ wydarzenia.
Nie jest to ocieplenie, a raczej zwrócenie
uwagi s!uchacza na skomplikowanà harmo-
nicznà struktur´ dêwi´ku. Na g´ste wn´trze
i wype!nienie. Mniej wyrafinowane wzmac-
niacze, odtwarzajàc brzmienie gitary, sku-
piajà si´ na fazie ataku – szarpni´ciach strun,
dok!adnym okreÊleniu ich si!y i czasu trwa-
nia, a tak˝e odg!osach towarzyszàcych ca!e-
mu procesowi: stukni´ciach paznokci, prze-
suwaniu palców po strunach. Dla Electro-
companieta równie wa˝ne jest to, czy struny
by!y metalowe, czy nylonowe. A jeÊli meta-
lowe, to czy gitarzysta wybra! D’Addario czy
Deana Markleya. Przypomina, jak wa˝nym
elementem muzyki jest jej barwa. Chyba
w!aÊnie tu kryje si´ najwi´ksza ró˝nica mi´-
dzy fortepianami Steinwaya i Yamahy.

Ten Êwiat barw jest tak wciàgajàcy, ˝e po-
trafi zmieniç nerwowego poszukiwacza de-
tali w spokojnego s!uchacza, zachwycajàcego
si´ z!o˝onoÊcià i strukturà dêwi´ków pierw-
szoplanowych. Plankton w tle oczywiÊcie
jest, ale na w!aÊciwym miejscu.

Odkàd u˝ywam ECI 5, wciàgnà!em do
klubu kilku znajomych. Ich systemy prze-
chodzi!y mniejsze lub wi´ksze zmiany, ale
kiedy zadaj´ pytanie: a mo˝e ju˝ czas zmie-
niç wzmacniacz, jeszcze nikt nie wykaza! ta-
kiej ch´ci. O czym to Êwiadczy? Na pewno
nie ka˝demu b´dzie pasowa!a ta estetyka. 
JeÊli ktoÊ woli brzmienie ostrzejsze, twardsze 
i jaÊniejsze – b´dzie mia! du˝y wybór, bo ta-
kich konstrukcji nie brakuje. Ale je˝eli pe!en
kolorów Êwiat Electrocompanieta go urzek-
nie, to wpad! jak Êliwka w kompot.

Wielu audiofilów postrzega norweskie
wzmacniacze jako tranzystory obdarzone
brzmieniem stereotypowej lampy, ale to
chyba nie tak. Electrocompaniet ma cechy
dobrego tranzystora: dynamik´, przejrzy-
stoÊç, a skrajom pasma nic nie brakuje. Bas
jest g!´boki, pot´˝ny i kontrolowany, a wy-
sokie tony nie gasnà powy˝ej pewnej cz´sto-
tliwoÊci. Do lampy zbli˝a go kultura i g!ad-
koÊç obchodzenia si´ z dêwi´kami, ale nie
jest to ten rodzaj ciep!a, który oferujà szkla-
ne baƒki. Brzmienie jest dobrze skompono-
wanà mieszankà zalet jednego i drugiego. Na
pewno ambicjà konstruktorów nie by!o
stworzenie tranzystora, który gra bardziej
lampowo ni˝ lampa. Gdy Electrocompaniet

uwolni swojà moc, przy!oi i wytrzepie
membrany z kurzu, nie mamy wàtpliwo-
Êci, ˝e siedzà w nim krzemowe kostki.

Moc monobloków jest potworna.
Na papierze nie jest to jeszcze rekord
Êwiata, ale AW 180 posy!ajà do g!o-
Êników bardzo kaloryczne impulsy.
Przy ca!ej swojej kulturze dyktujà
warunki z takà pewnoÊcià siebie, ̋ e
˝adne z wykorzystywanych w te-
Êcie kolumn nie protestowa!y.
Nie by!y to wprawdzie elektro-
staty ani wyjàtkowo pràdo˝erne
monitory, ale ani trójdro˝ne
Tempo VI, ani Xaviany XN
250 Evo nie sà takie !atwe do
opanowania. Nie pami´-
tam, ˝eby dioda w przed-
wzmacniaczu przekroczy!a
godzin´ jedenastà. Z flago-
wym odtwarzaczem Electro-
companieta i XLR-ami ju˝ na dziewiàtej
dzwoni!y szklanki w kuchni. Da!y o sobie
znaç stosunkowo du˝e skoki potencjome-
tru. Do wyboru by!y w zasadzie cztery po-
ziomy: cicho, Êrednio g!oÊno, bardzo g!oÊno
i start odrzutowca. Kolejne dotkni´cie przy-
cisku na pilocie by!o równoznaczne z wywo-
!aniem lokalnego trz´sienia ziemi. Ju˝ daw-
no nie mia!em w domu takiego potwora.

Norweska dzielonka znakomicie panuje
nad dêwi´kiem. JeÊli jest w nim element
g!adkoÊci, to nie dlatego, ˝e brakuje mocy,
tylko dlatego, ˝e wzmacniacz w!aÊnie tak
chce. Móg!by t!uc s!uchacza w brzuch 
t´pym basem, a w uszy wbijaç wysokoto-
nowe szpilki. Ale jest na to po prostu zbyt
dojrza!y.

Przestrzeƒ jest rozbudowana na boki i na-
powietrzona. W dziedzinie g!´bi wzmac-
niacz oddawa! sprawiedliwoÊç realizatorom
nagraƒ. Nie preferuje ani budowania stadio-
nu za kolumnami, ani podawania s!ucha-
czowi dêwi´ków pod sam nos. Bardzo wa˝-
nym elementem jest aksamitnie czarna za-
s!ona, zawieszona gdzieÊ z ty!u. Mamy
pierwszy, drugi i kolejne plany w natural-
nym oÊwietleniu, a za nimi nie ma ju˝ nic.
˚adnego brudu, odbiç i szaroÊci. Tylko g!´-
boka czerƒ. Mo˝e dlatego tak !atwo si´ od-
pr´˝yç i w mi!ej atmosferze skupiç na wyda-

rzeniach rozgrywajàcych si´ na
scenie. Electrocompaniet zach´ca,

by wy!àczyç telefon, zapaÊç si´ 
w fotel i oddaç czystej przyjemnoÊci

s!uchania.

Konkluzja
Po skoƒczonym teÊcie wróci!em do

ECI 5 i po kilku sekundach s!uchania
zda!em sobie spraw´, ˝e bardzo brakuje

mi energii, zdecydowania i przejrzystoÊci
dzielonego zestawu. Monobloki z taƒszym

przedwzmacniaczem to koszt 30 kz!, wi´c
nie powinno to nikogo dziwiç. Z drugiej
strony w wielu dziedzinach wcià˝ uwa˝am
norweskà integr´ za trudnà do pobicia, na-
wet przez wiele dro˝szych konstrukcji. Po te-
Êcie systemu z koƒcówkà AW 250 R zastana-
wia!em si´, czy powy˝ej tego poziomu za
stosunkowo niewielkà popraw´ brzmienia
naprawd´ trzeba b´dzie p!aciç tyle, co za do-
bre u˝ywane auto. A mo˝e po prostu z po-
mys!u dra Ottali trudno wyciàgnàç jeszcze
wi´cej i jedynym sposobem na du˝y post´p
b´dzie zwrócenie si´ do innych produ-
centów? Monobloki AW 180 pokaza!y, ˝e 
w Electrocompanietach drzemie jeszcze du-
˝y potencja!. Z EC 4.7 zagra!y znakomicie, 
a przecie˝ logika podpowiada, ˝e powinno
si´ je po!àczyç z przedwzmacniaczem jeszcze
wy˝szej klasy. Nie mia!em, niestety, takiej
mo˝liwoÊci, ale wszystkich zainteresowa-
nych zach´cam, by to sprawdzili. Te wzmac-
niacze potrafià wciàgnàç w troch´ inny wy-
miar s!uchania. Warto poÊwi´ciç swój czas,
by si´ do niego przenieÊç.

Hi-end wzmacniacz

Electrocompaniet 
EC 4.7/AW 180
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena: 
przedwzmac. EC 4.7: 8200 z!
monobloki AW 180: 24400 z!

Dane techniczne
Przedwzmacniacz EC 4.7

WejÊcia: 1 x XLR, 5 x RCA
WyjÊcia: pre-out (RCA, XLR), 

2 x tape-out
Phono: -
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 11,5/48,3/41 cm

Monobloki AW 180

Moc: 180 W/8 !
Pasmo przenoszenia: b.d.
Zniekszta!cenia: <0,001 %
WejÊcia: XLR
WyjÊcia g!oÊnikowe: 2 pary
Wymiary (w/s/g): 28,8/21,5/47 cm

Ocena
Ocena brzmienia: hi-end
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W przedwzmacniaczu 
tylko jedno wejÊcie zbalansowane.
JeÊli chcecie wi´cej, trzeba si´
zainteresowaç dro˝szym EC 4.8.

Pilot niezbyt elegancki, 
ale zdarzajà si´ gorsze. 
Za dodatkowe 1700 z! 
mo˝na go zamieniç 
na prawdziwe cacko.
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