
ELECTROCOMPANIET
Prislista 2018-11-16

EC-Living  Wireless Streamer med High-End 24bit / 192kHz D/A-omvandlare
Rek pris Inkl moms

RENA S-1 RENA S-1 är lösningen för dem som redan har ett befintligt ljudanläggning som är bra, men att det är 9 000,00 kr st
önskvärt uppgraderas till nästa generation audio streaming nivå. Modulen kan enkelt anslutas 
till en befintlig förstärkare.

Detta gör RENA S-1 till en låg kostnad för att få tillgång till den senaste tekniken av trådlös streaming och 
hela EC Living styrsystem. Man kan senare växa och expandera systemet i önskad riktning. Lägg till SIRA L-1 
subwoofer för att uppgradera systemet med mer punsch, eller lägga till fler TANA L-1 trådlösa högtalare 
för att antingen få fler kanaler eller ersätta det nuvarande systemet vid ett senare tillfälle.
Välj bland ett brett utbud av färger och utföranden för att skräddarsy utformat sina egna behov.

Ljudkvalitet i high-end klass! Streamerns ljudkvalitet är i klass med Electrocompaniets high-end streamer
ECM1. Båda dessa streamers gör två vesäntliga saker rätt hårdvarumässigt. Först läser den av alla ettor och 
nollor för att sedan buffras på ett internminne. Till slut packas dessa filer upp på ett tekniskt smart sätt. Resultatet
är ett otroligt bra ljud. Den inbyggda Electrocompaniet DAC:en har en mkt bra ljudkvalitet i klass med DAC:ar i
prisklassen 5-10 tusen kronor.

Färger:
Aluminium silver
med svart glas topp

Aluminium svart
med svart glas topp

Aluminium koppar
med svart glas topp

För att förstå riktigt hur bra DAC det sitter i RENA S-1 
rekommenderar vi en riktigt bra signal kabel från Van den Hul 
VDH The Flexicon B4 3,5mm - 2 RCA 1m REK-pris 1800kr 

D-A / OMVANDLARE:
• 24bit / 192kHz D/A-omvandlare
KABINET:
• Solid aluminiumhölje med ovansida i 
reptåligt glas
ANSLUTNINGAR
• 1 x USB för external hårddisk
• 1 x S/PDIF TOSLINK ingång
• 1 x S/PDIF COAX ingång
• 1 x Gigabit Ethernet (1000Mbps)
• 1 x Coaxial S/PDIF utgång
• 1 x Stereo analog 3,5mm till RCA 
utgång
TRÅDLÖS ANSLUTNING
• Avancerad 802,11 AC Wi-Fi 

STREAMING EGENSKAPER:
• Airplay 
• Spotify Connect 
• TIDAL 
• WiMP 
• Qobuz 
• Internetradio

STYRAPP:
EC Remote app på App Store & Google Play
FORMAT:
• Alla populat format, inklusive: WAV / WAVE, 
MP3, AAC +, Vorbis, AC3, DTS, ALAC, FLAC, APE, 
WMA, upp till 192 kHz / 24bit, DSD, upp till DSD 
128 (5,6 Mhz)
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EC-Living  Wireless Streamer med DAC och integrerad förstärkare
Rek pris Inkl moms

RENA SA-1 Rena SA-1 innehåller både en streamer och en kompakt men kraftfull digital förstärkare för att 11 000,00 kr st
uppgradera din befintliga högtalarsystem med nästa generations audio streaming. Den ansluts direkt 
till din befintliga högtalare, och kan enkelt köra även de största av högtalarna. Rena SA-1 är den 
perfekta produkten för dem som vill byta ut sina gamla stora stereo med en snygg och kompakt 
lösning. Eller för dem som vill fortsätta använda sina passiva högtalare, och har en kompakt lösning 
med streaming. Du kan även lägga till en SIRA L-1 subwoofer för att uppgradera ditt system med mer punch.

Ljudkvalitet i high-end klass! Streamerns ljudkvalitet är i klass med Electrocompaniets high-end streamer
ECM2. Båda dessa streamers gör två vesäntliga saker rätt hårdvarumässigt. Först läser den av alla ettor och 
nollor för att sedan buffras på ett internminne. Till slut packas dessa filer upp på ett tekniskt smart sätt. Resultatet
är ett otroligt bra ljud. Den inbyggda Electrocompaniet DAC:en har en mkt bra ljudkvalitet i klass med DAC:ar i
prisklassen 5-10 tusen kronor.

Slutsteget i RENA SA-1 är mkt kraftfullt och kan driva staivhögtalare samt större golvhögtalare på hög volym.

Färger:
Aluminium silver
med svart glas topp

Aluminium svart
med svart glas topp

Aluminium koppar
med svart glas topp

Electrocompaniet - Balanserad Wireless Streamer med inbygd ultra High-End DAC
Rek pris Inkl moms

ECM1 30 000,00 kr st

Nyhet!

Förstärkare & DAC
• 2 x 75W klass D förstärkare
• DAC 192 kHz / 24bit
• 32-bitars DSP
KABINET:
• Solid aluminiumhölje med 
ovansida i reptåligt glas
ANSLUTNINGAR
• 1 x USB för extern hårddisk
• 1 x S/PDIF TOSLINK ingång
• 1 x S/PDIF COAX ingång
• 1 x Gigabit Ethernet 
• 1 x Coaxial S/PDIF utgång
• 1 x Stereo analog RCA utgång
anslutning
• 2 x högtalarterminaler

STREAMING EGENSKAPER:
• Airplay 
• Spotify Connect 
• TIDAL 
• WiMP 
• Qobuz 
• Internetradio

STYRAPP:
EC Remote app på App Store & Google 
Play
FORMAT:
• Alla populat format, inklusive: WAV / 
WAVE, MP3, AAC +, Vorbis, AC3, DTS, 
ALAC, FLAC, APE, WMA, upp till 192 kHz / 
24bit, DSD, upp till DSD 128 (5,6 Mhz)

TRÅDLÖS 
ANSLUTNING
• Avancerad 802,11 
AC Wi-Fi 
• 96kHz / 24bit för 
trådlösa högtalare

Den nya ECM 1 är en musikströmmare och spelare, komplett med DAC-sektionen från vår hyllade ECD 
2. Den spelar förlustfritt, DSD och highresolution digitalt innehåll på ett sätt som verkligen gör att du vill 
gräva djupare in i all den härliga musiken där ute , samt ditt eget bibliotek. Det låter dig njuta av musik 
som aldrig tidigare. Streamer är mycket kraftfull, flexibel och lätt att använda. Det spelar direkt från Tidal, 
Spotify och Qobuz och kan matas via AirPlay eller DLNA.
Och det kan självklart även indexera och spela från din egen nätverkslagrade musiksamling. Den 
kraftfulla hårdvaran stöder alla populära format, inklusive DSD, och kontinuerliga 
mjukvaruuppgraderingar låter dig njuta av de senaste strömmande enheterna när som helst. Den stöder 
också plug and play-installationen av en 2,5 eller 3,5 "SATA-hårddisk med obegränsad kapacitet för att 
vara värd för musiksamling.
ECM 1 delar sitt DNA med den nya EC Living-linjen. Du kan använda samma app och gränssnitt, spela 
all din musik på alla enheter. Du behöver inte välja mellan high-end och multi-room eller flexibilitet och 
ljudkvalitet. Det är allt där. Det skulle inte vara Electrocompaniet om det inte var det. Alla enheter är lika 
flexibla och fungerar vackert tillsammans.
Världen är full av musik och njut av det är vad det handlar om.
Det finns inget bättre eller enklare sätt än genom ECM 1.
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EC-Living  SingleStereo-Högtalare med inbyggd streamer
Rek pris Inkl moms

TANA SL-1 Huvudhögtalare (SingleStereo-Högtalare) 12 000,00 kr st

TANA L-1 Add-on högtalare till TANA SL-1 för att få ett stereopar 10 000,00 kr st
Stereopar av 
TANA SL-1 + TANA L1 Stereopar med huvudhögtalare TANA SL-1 och add-on högtalaren L1 20 000,00 kr st

EC-Living  Strådlös Subwoofer
Rek pris Inkl moms

SIRA L-1 Trådlös subwoofer, styrs med EC-app, 200W klass D förstärkare, 24bit 96kHz trådlös överföring, auto on/off, 14 000,00 kr st
spelar ner till 22Hz (+/- 6db), justerbar lågfrekvens (30-200Hz) och justerbar fasrespons (0-180 grader)

STREAMING EGENSKAPER:
• Airplay 
• Spotify Connect 
• TIDAL 
• WiMP 
• Qobuz 
• Internetradio

STYRAPP:
EC Remote app på App Store & Google 
Play

FORMAT:
• Alla populat format, inklusive: WAV / 
WAVE, MP3, AAC +, Vorbis, AC3, DTS, 
ALAC, FLAC, APE, WMA, upp till 192 kHz / 
24bit, DSD, upp till DSD 128 (5,6 Mhz)

FÖRSTÄRKARE:
• 150W klass A-B förstärkare
OMVANDLARE:
• DAC 24bit / 192kHz
KABINET:
• Solid aluminiumhölje med 
ovansida i reptåligt glas
ANSLUTNINGAR
• 1 x USB för extern lagring 
• 1 x TOSlink ingång 
• 1 x koaxial ingång 
• 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit / s
TRÅDLÖS ANSLUTNING
• Avancerad 802,11 AC Wi-Fi  
• 96kHz / 24bit trådlös direkt-
anslutning
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Electrocompaniet - Monoslutsteg
Rek pris Inkl moms

NEMO (AW 600) The Electrocompaniet AW 600 monaural power amplifier represents the ultimate fidelity in sound reproduction. 75 000,00 kr st
The stunning capabilities of the Electrocompaniet AW 600's cannot be explained - they have to be experienced.
AW 600 incorporates such refined features as: FTT (Floating Transformer Technology) power supply capable
of delivering twice the current of a contiventional power supply, a first class overall circuit design and
state-of-the.art components.
1 x 600W i 8 ohm,  1 x 1200W i 4 ohm

The Electrocompaniet AW 400 is a powerful mono amplifier, with a characteristic fast and clean sound.
AW 400 The power amplifier is analytic and built for dynamic reproduction of low level as well as high level playback. 55 000,00 kr st

AW 400 incorporates such refined features as: FTT (Floating Transformer Technology) power supply capable
of delivering twice the current of a contiventional power supply, first class overall circuit design and
state-of-the.art components which provide uncompromising sonic and mechanical quality.
The AW 400 produces 400W of clean and poweful dynamics into an 8 Ohms load.
1 x 400W i 8 ohm,  1 x 765W i 4 ohm

The Electeocompaniet AW 180 monaural power amplifier is based on the AW 600, and has the same 
AW 180 ultimate fidelity in sound reproduction. This amplifier is known for it's musicality and warm sound. 40 000,00 kr st

The Electrocompaniet AW 180 features a balanced link to additional amplifier(s) for bi-amping.
It can easily be used in bridge mode, delivering up to four times the power.
1 x 250W i 8 ohm,  1 x 380W i 4 ohm
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Electrocompaniet - Stereoslutsteg
Rek pris Inkl moms

AW 250-R The Electrocompaniet AW 250R power amplifier is known for its uncoloured and excellent reproduction qualities. 70 000,00 kr st
From the first note of any familiar recording, you will be captivated by the AW 250R and by the musical
enjoyment it will give you. The AW 250R features a balanced link to additional amplifier(s) for bi-amping.
It can easily be used in bridge mode, delivering up to four times the power.
2x 250W i 8 ohm,  2 x 380W i 4 ohm
Vikt 39kg

Electrocompaniet - Förförstärkare
Rek pris Inkl moms

EC 4.8 With it's outstanding performance, excellent resolution, superb control and precise musical reproduction, 40 000,00 kr st
we have finally succeeded in making a preamplifier that is true to our slogan, "Closing the gap to the master".
Our new two-channel EC 4.8 preamplifier is sure to make all good power amplifiers sound even better.
It is designed as two separate mono preamplifiers, each witb its own independent power supply.
The EC 4.8 includes the innovative SPAC network technology that provides safety for connected power amplifiers.

Electrocompaniet - Integrerade Förstärkare
Rek pris Inkl moms

ECI 6 The Electrocompaniet ECI 5 MK II is a DC coupled high performance, fully balanced, remote controlled 45 000,00 kr
integrated stereo amlifier - rated at 2 x 120 Watts. The balanced output of the ECI 5 MK II can feed an additional 
power amplifier in a bi-amped set-up and has also a new and inproved overload detection system that allows
us to remove the outpus relay. In effect the output stageis connected directly to the loudspeakers without
the need for relay controls in the signal path which can deteriorate over time and affect audio quality. All
input switching is handled by high-end analouge switches with virtually no distortion and a life time of trouble
free operation. All to ensure thet the ECI 5 MK II will reproduce your favourite music the way it was recorded.
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Electrocompaniet - Integrerade Förstärkare ECI6 med inbyggd DAC och nätverkstreamer
Rek pris Inkl moms

ECI 6 DX 65 000,00 kr

Nyhet!

Electrocompaniet ECI 6DX balanserad Integrerad förstärkare med nästa 
generations streaming funktionalitet.

ECI 6DX kombinerar en best-in-class funktioner med banbrytande ljudteknik och 
Electrocompaniets ljudkvalitet. Denna enhet kan spela vilket och vad för ljud du 
önskar samt var du önkar lyssna någonstans. Och får det att låta med den kvalitet 
det skall. Den inbyggda streamern är extremt kraftfull, flexibel och lätt att 
använda. Den kan spela direkt från musiktjänster som Tidal, Spotify och internet-
radio kan matas musik via AirPlay eller DLNA, och det kan även indexera och spela 
från din egen musiksamling som lagrats på ditt nätverk.

Den delar samma DNA som ECM 2 och nya EC Livings produktserie. Detta innebär 
att du kan använda samma program och gränssnitt, vilket gör enheten universell i 
Electrocompaniets ekosystem. Samtliga enheter är lika flexibla och kommer att 
fungera lika bra tillsammans. ECI 6DX kan drivas av den intuitiva iOS eller Android 
EC Remote appen, ett universella webbgränssnitt, eller med den enkla IR 
fjärrkontrollen.

ECI 6DX kommer med samma tekniska specifikationer som ECI 6D integrerade 
förstärkare med DAC. Den har en high-end DAC och en kraftfull 2 x 125 Watt 
integrerad förstärkare. Denna produkt sammanför modern trådlös och digital teknik 
med kraft och förträffliga ljud våra välkända Classic Line produkter har och kommer 
att föra Electrocompaniet in i framtiden för streaming.

En uppgraderingsprogram för ECI 6D och ECI 6DS kommer också att göras 
tillgängliga, så att alla ECI 6 ägare att dra nytta av de nya streamingteknik.Mer 
information om detta program kommer att göras tillgängliga på Electrocompaniet.no 

Fakta:
• Spotify Connect, Tidal och Qobuz Hi-Res certifierad
• AirPlay certifierad
• Internetradio
• musikbibliotek från lokala USB- eller nätverkskällor
• DLNA renderaren
• iOS, Android och webbapplikationer (EG Remote)
• WiFi certifierad (avancerad 802,11 AC med 2x2 MIMO)
• 1 Gigabit Ethernet (1000Mbps)
• DAC 192 kHz / 24bit
• USB, Coax och Toslink ingångar
• Kraftfull 2 x 125 W integrerad förstärkare
• Vikt 20 kg
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Electrocompaniet - CD spelare
Rek pris Inkl moms

EMC 1 MK IV The EMC 1 MK IV comes from lineage of true reference level top loaders and features a unique cancellation 55 000,00 kr st
system which cancels acoustic and mechanical vibrations, preventing the laser pick-up from receiving 

Nyhet! unwanted and sonically degrading signals. The EMC 1UP features our latest, fully balanced symmetrical
state-of-the-art circut design. Due to the higher sampling frequency and the cancellation of digital noise
in the balanced system, the bandwidth is moved two octaves up in frequency compared to the standard
CD system using 44.1kHz sampling frequency.

Electrocompaniet - Riaa-steg MC och MM
Rek pris Inkl moms

ECP 2 The new Electrocompaniet ECP 2 Phono Preamplifier is designed according to guidelines seen in the phono 20 000,00 kr st
preamplifier from Dynamic Precision. It incorporates state-of-the-art instrumentation operational amplifiers 
and like other Electrocompaniet products, it uses the highest quality of discrete components through the 
whole signal path, all DC coupled of course. The ECP 2 accommodates any imaginable pick-up and cable 
combination, thanks to it’s highly configurable input stage. User can select best suiting capacitive and
resistive load configuration regarding to the pick-up cartridge used as source, no matter whether it is of an 
MM or MC type. Overall gain is also adjustable in 5 dB steps to accommodate different output levels from
different pick-ups. The ECP 2 follows strictly the standard RIAA playback equalization curve, having also 
steep low frequency roll-off to filter out unwanted signals originating for example from playing back warped records.
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