
Bu eleştiri yazısı ilk olarak hi-end hifi magazine fairaudie.de websitesinde Eylül 2014 tarihinde
yayınlanmıştır. Bu yazıyı Almanca orijinal versiyonundan şu adresten okuyabilirsiniz: review of
Electrocompaniet. Yayıncılarla karşılıklı anlaşmaya vararak bu yazının İngilizce versiyonunu da sizlere
sunuyoruz. Hakkımızda çıkan tüm eleştiri yazılarında yaptığımız gibi, yazının sonunda, sorularınız
olması veya geribildirimde bulunabilmeniz için bir e-posta adresi bulunmaktadır. Bu yazıda yer alan
tüm resimler fairaudio ya da Electrocompaniet’e aittir. – Editör.
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Güç sağlama: fis Audio

Kablolar: Hoparlör kabloları fis Audio Studioline, Ascendo (tri-wire set) Audio Libtec; arabağlantılar
Ecosse, Vovox, Mundorf Cable ve Altın koaksiyel, Aqvox USB



Bu yazının başlangıcında yer alan resimlere şöyle bir göz atıp da en sonunda bizim de artık
dayanamayıp hiç de kutsal olmayan televizyonlar hakkında eleştri yazdığımızı sanabilirsiniz. Merak
etmeyin. Yalnızca ses dosyalarını değil, aynı zamanda görüntüleri de HD1080p çözünürlükte
aktarabilen bir cihazın testi için burada televizyonlara yer verdim. Bu özelliğin de laf arasında geçmesi
şarttı. Bu özellik, arada bir görüntü de izlemek isteyen high-end müzik sevdalılarına çok hoş gelecek,
yani arada birkaç şarkı dinlemeyi seven sinema/film meraklılarına değil... Bu, Electrocompaniet ECM2
network çalarının, geçen yıl hakkında eleştri yazdığımız ECD DAC’siyle neredeyse birebir aynı
olmasıyla ve aslında bu iki ürünün de aynı dönüştürücü üzerine kurulu olmasıyla da özellikle altı
çizilen bir gerçek. Aynı şekilde dijitalden analoga çevirici ve çıkış katları da aynı. Network çaların tek
farklılığı PC/laptop bağlantısı için bir USB girişinin olması. ECM2’nin pelerininin altında gizli olan şeyin
çok kompak bir bilgisayar olması da bu yüzden. Elbette ki her biri koaksiyel olan iki adet giriş ve
Toslink girişlerimiz de mevcut. Bu bağlantı girişleriyle dek geleneksel bir DAC gibi çalışmakta. İçeride
bulunan bilgisayar Linux ile çalışıyor ama medya yayın akışı yazılımı özel hazırlanmış ve XMBC
Media’nın Center/Kodi’si üzerine kurulu.

Yayın akış özelliği etkineleştirilmiş olan ECI 6DS Entegre amplinin bir Audivo panel üzerinden işletim
yaptığı yerde ECM2 tescilli bir çözümden faydalanıyor. Electrocompaniet Kopera Development’ı satın
alarak, ses/görüntü akışı sektörü için bilgisiyar teknolojilerinde uzmanlaşmış bir firmayı çatısına almış
oldu. Bunun sadece söz konusu ürün için faydalı olmakla kalmayacağı açık. Firma bu yıl HighEnd
Münih’te ilk kez sergilenecek EC Living ürün yelpazesiyle yayın akışı ve çok sayıda odaya ses dağıtımı
kategorisine çok daha fazla derinlemesine bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 3’üncü şahısların sundukları
ürünlere güvenmektense firma içinde gerekli kaynakları bulundurmak son derece mantıklı.



ECM2’ye geri göndersek... Bu ürüne şöyle bir göz attığımızda bir bağlantı seçeneği bolluğuna sahip
olduğunu görüyoruz. Ev içi network ile entegrasyon kablolu Ethernet ya da WLAN anteniyle
sağlanıyor. Ürün kurulduğu anda bir NAS ya da bilgisayardan, sayısız internet radyo istasyonundan ya
da (özellikle bu çok ilginç çünkü CD kalitesinde ses sağlıyor) WIMP/TIDAL yayın akışı abonelik
hizmetlerinden (bu konuya kısa süre içinde geri döneceğiz) gelen verileri işlemeye başlıyor. Müzik
veya görüntülerinizi USB çubuklarında ya da sabit disklerde mi depoluyorsunuz? Alın size dört adet
giriş. Bunlar zaten az evvel bahsettiğimiz dört adet S/PDIF soketlerinin üzerine ekleniyor. Değişken
analog sinyali RCA ya da XLR’da mevcutken, televizyonunuz da HDMI girişine bağlanacak.

Canavarı ters çevirirseniz opsiyonel bir sabit disk  için ayrılmış olan bölümü hemen göreceksiniz.
ECM2 stoktan satılırken sabit disk olmadan teslim ediliyor ama bir mağaza veya nihai kullanıcı
kolaylıkla bundan bir tane ekleyebilir. Birçok kişinin bu yoldan gidip, bu Norveçliyi bir tür dijital “juke
box”a çevireceğine şüphe yok. Bu noktada ürünün tek bir sabit diske zorunlu kılınmaması ve istediği
tipi, büyüklüğü ve markayı seçmekte özgür bırakılması da övgüye değer. Bana gelen test ürününde
Western Digital’in €100 2TB sürücüsü vardı ama SSD sabit diskleri de aynı işlevi görecektir.

Yazı yayınlanacağı sırada kurulum hala bir HDMI-bağlantılı televizyona dayanıyordu ama bir
IOS/Android uygulaması güncellemesi birkaç hafta sonrası için ilan edilmişti. ECM2 televizyon şovuna
gerekli olan tüm adımları birkaç dakika içinde geçen bir kurulum sihirbazıyla başlıyor. Bu kurulum
ülke, dil, ağ bağlantıları gibi seçenekleri belirliyor. Bu kısım çok basit. Daha sonra ürün artık sallanıp
yuvarlanmaya neredeyse hazır. “Neredeyse” dedik çünkü streamer’a medya kütüphanesinin nerede
tutulduğunun ve adının ne olduğunun söylenmesi gerek. ECM2 her türlü veri kaynağını– iç sürücü, dış
sürücüler, ağ bağlantılı sürücü, USB sürücüler/çubuklar - kütüphane olarak görür. Dış kütüphanelerin
manuel olarak eklenmesi gerek ki bunun için uzaktan kumandayla birkaç komut vermek yeterli.


