ELECTROCOMPANIET
Prislista 2021-05-01

Electrocompaniet - Integrerade Förstärkare med inbyggd DAC och HD bluetooth
Rek pris Inkl moms

ECI 80D är
Electrocompaniets helt
nya integrerade
förstärkare. Den nya
ECI 80D erbjuder 2 x
80 watt i 8 ohm med en
egenutvecklad
förstärkare i klass A / B.
Den är utrustat den
med en inbyggd RIAAförstärkare för din LPspelare (MM-pickup), 2vägs Bluetooth HD för
både streaming från din
iOS, Android-enhet,
Mac eller PC och även
HD-streaming till din
High- slut hörlurar. Och
naturligtvis en mkt bra
DAC med 5 ingångar (3
Optiska, 2 COAX)

ECI 80D

Nyhet!

1 x 80W i 8 ohm, 1 x 150W i 4 ohm
Limiterad utgåva

svart
vit

30 000,00 kr
30 000,00 kr

Electrocompaniet - Integrerade Förstärkare
Rek pris Inkl moms

ECI 6 MKII

Nyhet!

Den nya ECI 6 MKII är en kraftfull integrerad förstärkare utrustad med 4 analoga
ingångar. ECI 6 MKII erbjuder 2 x 125 watt och är baserad på den framgångsrika
ECI 5 MK II. För att förbättra den har vi utrustat ECI 6 MKII med en ännu bättre
strömförsörjning och en mer sofistikerad förförstärkarmodul. Som ett resultat kan vi
erbjuda dig en extremt dynamisk förstärkare som kan driva ett stort antal högtalare

Tfn: 08-777 20 01
Tellusvägen 9
191 47 Sollentuna

48 000,00 kr

E-post: info@digitalbild.se
Hemsida: www.digitalbild.se
Hems.:www.electrocompaniet.com

ELECTROCOMPANIET
Prislista 2021-05-01

Electrocompaniet - Integrerade Förstärkare med inbyggd DAC/streamer
Rek pris Inkl moms

ECI 6 Dx MKII

Nyhet!

Electrocompaniet ECI 6DX MKII balanserad Integrerad förstärkare med nästa
generations streaming funktionalitet.
ECI 6DX MKII 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 internetradio 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 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 MKII kan drivas av den intuitiva iOS eller Android EC Remote
appen, ett universella webbgränssnitt, eller med den enkla IR fjärrkontrollen.
ECI 6DX MKII kommer med samma tekniska specifikationer som ECI 6D MKII
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.

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

ECM1 MKII

40000 st

Nyhet!

Den nya ECM 1 MKII är en musikströmmare och spelare, komplett med DACsektionen 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 playinstallationen av en 2,5 eller 3,5 "SATA-hårddisk med obegränsad kapacitet för att
vara värd för musiksamling.
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ELECTROCOMPANIET
Prislista 2021-05-01

Electrocompaniet - Monoslutsteg
Rek pris Inkl moms

NEMO (AW 600)

1 x 600W i 8 ohm, 1 x 1200W i 4 ohm

80 000 kr st

Electrocompaniet Nemo AW 600 monoförstärkare är den ultimata prestationen
inom förstärkaredesign och ljudåtergivning. Hur denna förstärkare kan göra din
musiksamling levande, andas och vara tredimensionellt och musikaliskt
närvarande i ditt lyssningsrum måste höras för att man ska tro. Slutstegen också
fram nyanser i basregistret man inte hört förut.
Det sätter verkligen en standard för reproduktion av musik.
Så bra är det.
Nu, hitta en chans att höra det själv!

AW 400

1 x 400W i 8 ohm, 1 x 765W i 4 ohm

160 000 kr/ par

60 000,00 kr st

Electrocompaniet AW 400 är en riktigt kraftfull monoblocksförstärkare som låter
både snabbt, rent, fylligt och i sig musikaliskt. Den har ett dynamiskt, fritt flytande
grepp om musiksignalen, vilket ger naturlighet och lätthet oavsett signalnivå.
AW 400 är baserad på designfilosofierna hos den mycket hyllade AW 180M, som
är en turboladdad version av den senare, om du vill.

120 000 kr/ par

Avancerade komponenter och kompromisslös ljud- och mekanisk kvalitet gör AW
400 till en naturlig hörnsten i ett riktigt krävande avancerat musiksystem.
Dess fantastiska stabilitet ner till svindlande 0,5 ohm betyder att den kan köra den
högtalarbelastning du väljer att kasta på den med en lätthet som är svår att hitta
någon annanstans.
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ELECTROCOMPANIET
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Electrocompaniet - Monoslutsteg
Rek pris Inkl moms

AW 180

1 x 250W i 8 ohm, 1 x 380W i 4 ohm

45 000,00 kr st

Electrocompaniet AW 180 M monoförstärkare representerar den ultimata
ljudåtergivningen. Detta är vad skivproducenter och ingenjörer, audiofiler och
skribenter litar på för att ge dem en trogen återgivning av
masterinspelningen. Oavsett hur många ord vi använder, trotsar den verkliga
prestandan i AW 180 allt. Du måste helt enkelt lyssna på den. Och du kommer att
bli biten. FTT Floating Transformer Technology, som kan leverera dubbelt så stark
ström som en konventionell strömförsörjning, toppmoderna komponenter och den
balanserade länken som möjliggör bryggat läge med ytterligare förstärkning gör

90 000 kr/ par

Electrocompaniet - Stereoslutsteg
Rek pris Inkl moms

AW 250-R

2x 250W i 8 ohm, 2 x 380W i 4 ohm

70 000,00 kr st

Electrocompaniet AW250R effektförstärkare är känd för sina ofärgade och
utmärkta reproduktionskvaliteter. Från första noten i alla bekanta inspelningar
kommer du att bli förtrollad av AW250R och av den musikaliska njutning som den
kommer att ge dig. AW250R innehåller så raffinerade funktioner som: FTT
(Floating Transformer Technology) strömförsörjning, som kan leverera dubbelt så
mycket ström som konventionella strömförsörjningsdesigner, samt förstklassig
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ELECTROCOMPANIET
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Electrocompaniet - Förförstärkare
Rek pris Inkl moms

EC 4.8 MKII Reference Preamplifier

Nyhet!

37 000,00 kr st

Med enastående prestanda, utmärkt upplösning, fantastiska kontroll och exakta
musikåtergivning har Electrocompaniet gjort en förförstärkare som är trogen mot
vår slogan, ”Closing the gap to the master”. Vår nya tvåkanaliga EC 4.8 MKIIförförstärkare är en förfining föregångaren och kommer göra att alla bra

Electrocompaniet - CD spelare
Rek pris Inkl moms

EMC 1 MK IV Reference CD Player

Nyhet!

50 000,00 kr st

Sedan 1998 har Electrocompaniet producerat en av de bäst ljudande CD-spelarna
på marknaden, EMC 1 UP. Den nya EMC 1 MKV bygger på detta arv och förfinas
med hjälp av en ny drivenhet.
MKV introducerar också uppdaterad elektronik för bättre ljudprestanda, ny mekanik
för mer styv konstruktion och helt nytt chassi med uppdaterad design för att vara i
linje med den nya MKII-upplagan av våra andra produkter.

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

Fungerar utmärkt med
Moving Magnet (MM),
Moving Iron (MI), Moving
Micro Cross (MMC) och
Moving Coil (MC) pickuper
ECP 2 MKII

Nyhet!

Med den förnyade internationella entusiasmen för vinylformatet är en phonoförstärkare eller RIAA-scen i världsklass viktigare i en referensinstallation än
någonsin tidigare. Den innehåller avancerad instrumentering och
operationsförstärkare och högkvalitativa diskreta komponenter i signalvägen.
Naturligtvis är allt DC-kopplat. Det kommer att få dina vinylskivor att sjunga som
ingen annan phono-förförstärkare vi känner till, och det verkar som om branschen
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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
önskvärt uppgraderas till nästa generation audio streaming nivå. Modulen kan enkelt anslutas
till en befintlig förstärkare.

9 000,00 kr st

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

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)

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
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ELECTROCOMPANIET
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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
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.

11 000,00 kr st

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

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

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

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 SingleStereo-Högtalare med inbyggd streamer
Rek pris Inkl moms

TANA SL-2

Huvudhögtalare (SingleStereo-Högtalare)

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 direktanslutning

TANA L-2

18 000,00 kr st

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)

Add-on högtalare till TANA SL-1 för att få ett stereopar

16 000,00 kr st

EC-Living Strådlös Subwoofer
Rek pris Inkl moms

SIRA L-1

Nyhet!

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