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NORVEÇ YAPIMI
1973 yılında kurulmuş olan Electrocompaniet
günümüzün önde gelen Norveçli kaliteli Hi-Fi
cihaz üreticileri arasındadır. Ürünlerimiz gerek
profesyonneller ve odyofiller ve gerekse basın
ve müzisyenler tarafından çok beğenilmektedir.
Zaten bunun sebebini anlamanız için bir kere
Electrocompaniet’in sesini dinlemeniz yeterlidir.
Müzik dinleme şeklimiz değişebilir ama
kaliteye duyduğumuz bağlılık asla değişmez.
Norveç’te tasarlanan ve imal edilen
Electrocompaniet ürünleri 50’den fazla ülkede
yetkili distribütörlerimiz ve bayilerimiz
tarafından satılmaktadır.
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CLASSIC LINE
Kaynak cihazlar
Preampliler
Güç amplileri
Entegre ampliler
Aksesuarlar
EC LIVING LINE
Kablosuz hoparlörler

26

Kablosuz ampliler ve streamer
cihazlar
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ELECTROCOMPANİET'İN
MİRASI
Electrocompaniet Classic Line, modası hiç
geçemeyecek ama yine de göz alıcı bir estetiğe
sahip. Tasarımı sade, net ve abartısız olmakla
birlikte modern havasını da koruyor.
Yeni ürünlerimizi geliştirip test ederken
amacımız muhteşem bir tonal zenginlik
yaratmak ve bir müzik eserinin her bir duygusal
nüansını tam olarak sanatçının arzuladığı
şekilde yansıtmaktır. Müzik tercihiniz her ne
olursa olsun size en mükemmel müzik dinleme
deneyimini sunabilmek için hiç durmadan
çalışıyoruz.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Electrocompaniet yılından beri piyasadaki en iyi sese sahip CD
çalarlardan birini üretiyor, EMC 1 ve onun varislerinden
bahsediyoruz. Yeni EMC MKV mirasından sonuna kadar
yararlanan, yeni bir sürücü ünitesine sahip bir CD çalar. Ayrıca
akustik ve mekanik titreşimleri tamamen yok eden bir iptal
sistemine de sahip. Bu sistem lazer pikapın istenmeyen ve sesi
bozan sinyaller almasını engellemektedir.
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• Gömme A sınıfı tam dengelenmiş ses
devreleri
• Gürültü tabanı:........................... < -130 dB
• Frekans sapması: ........................< 0.05 dB
• Kanal ayrımı:
..........................> 110 dB
• THD+N: .......................................< 0.003 %
• Dijital/analog dönüştürme ..... 192 kHz / 24 bit
• Uyumlu formatlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: ...........470 mm / 18.5”
• Derinlik: ...........422 mm / 16.6”
• Yükseklik: ..........118 mm / 4.6”
• Ağırlıkt: ......... 18 kg / 39.6 lbs

BAĞLANTILAR
• Tek uçlu ve dengelenemiş hat çıkış
• TOSLINK optik SPDIF çıkış
• Koax SPDIF çıkış
• Kontrol: RS232, 12 V trigger
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DAC VE MÜZİK STREAMER
BOYUTLAR - AĞIRLIK
En: .........
470 mm / 18.5”
Derinlik: ......... 422 mm / 16.6”
Yükseklik: ........ 118 mm / 4.6”
Ağırlık: .......
18 kg / 39.6 lbs
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TEKNİK ÖZELLİKLER
•Gömme Class A tam dengelenmiş ses devreleri
• Gürültü tabanı: .........................< -145 dB
• Frekans cevabı: .........0.5 - 48 kHz
• Kanal ayrımı: ............. > 110 dB
• THD+N: ........................... < 0.0005%
• Üst örnekleme hızı: ...... 192 kHz / 24 bit
• Dijital/analog dönüştürme: ...Dual DAC
192 kHz / 24 bit

BAĞLANTILAR
• 802.11 AC WiFi
with MIMO
• Gigabit Ethernet
• USB harici depolama
• Tek uçlu ve
dengelenmiş hat çıkışı
• TOSLINK optik
SPDIF girişler
• Koax SPDIF girişler
• Kontrol:
RS232,12 V trigger

STREAMING
DESTEĞİ
• Apple® Airplay 2
• Spotify® Connect
• Tidal®
• Qobuz®
• Roon Ready
• Internet Radio
• DLNA® renderer
• Bluetooth®

Yeni ECM 1 MKII hem high-end bir DAC hem de streamer
cihazıdır. Bünyemizde geliştirilmiş olan yepyeni streaming
platformuyla, yüksek çözünürlüklü dijital içerikleri, ne kadar
müzik varsa hepsini dinlemek isteyeceğiniz kadar iyi çalıyor.

STREAMING
PLATFORMU
• EC Software Engine
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Sıra dışı performansı, mükemmel çözünürlüğü, süper kontrolü
ve hassas müzikal yeniden üretimi ile yeni iki kanallı EC 4.8
MKII preamplimiz bütün iyi amplileri daha da iyi ses üretebilir
hale getirecek! Stil sahibi, ince tasarımıyla EC 4.8 MKII
girişten çıkışa tam dengelenmiş işletim sunuyor. Her biri
kendine ait güç kaynağına sahip iki ayrı mono preampli olarak
tasarlandı.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Gömme A Sınıfı tam dengelenmiş ses
devreleri
• Elektronik volüm kontrol: ....... -111 to + 6 dB
• Giriş empedansı: ............................. 47 kΩ
• Çıkış empedansı: ........................... 100 Ω
• Gürültü tabanı: ................................. < -130 dB
• Frekans cevabı: .............. 0.5 – 200 kHz
• Kanal ayrımı: ..................... > 120 dB
• THD+N: .................................... < 0.002 %

BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: ........ 470 mm / 18.5”
• Derinlik: ......... 372 mm / 14.6”
• Yükseklik: .......... 80 mm / 3.15”
• Ağırlık: ......... 9 kg / 19.8 lbs

BAĞLANTILAR
• Tek uçlu, dengelenmiş hat giriş/çıkışlar
• Kontrol: ....................... RS232, 12 V trigger
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BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: ......
470 mm / 18.5”
• Derinlik: ...... 373 mm / 14.6”
• Yükseklik: ..... 78 mm / 3.07”
• Ağırlık: ...... 9 kg / 19.8 lbs
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• Kazanç: ................................... 39,8 – 71,4 dB
• Direnç yükü: ......................10 Ω – 47 kΩ
• Kapasitans yükü: ..................... 0 – 350 pF
• Aşırı yüklenme marjı: ............................ > 31 dB
• Sinyal/Gürültü Oranı: .......................... 96 dB
• Frekanscevabı: .................. 20 – 20 kHz
• RIAA düzeltme doğruluğu: .............. ± 0.1 dB
• Ses altı filtresi: .............. 11 Hz, 24 dB/octave
• Kanal ayrımı: ......................... > 85 dB
• THD+N: ....................................... < 0.003 %

ECP 2 MKII
ECP 2 MKII’nin tasarım hedefi, teknoloji harikası bir devre
topolijisi sayesinde sinyal yolunu mümkün olabildiğince kısa
tutmaktı. Standart RIAA geri çalım eşitleme eğrisine sıkı sıkı
bağlı kalan bu cihaz, ses altı gürültüleri de bu sayede mükemmel
şekilde filtreleyebiliyor. Konfigüre edilebilirliği yüksek giriş katı
sayesinde akla hayale gelebilecek her türlü pikap ve kablo
kombinasyonuna uyum sağlıyor.
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MONO POWER AMPLIFIER

AW 180
Electrocompaniet katı hal (solid state) ampli tasarımının
öncülerinden biridir ve AW 180 de bu mirasının en güzel
örneğidir. Son derece doğal tizler ve gerçekçi bir ses sahnesi
sunan sıra dışı ve etkileyici bir ses performansına sahiptir. Daha
görkemli ve girift müzikleri sunmak da AW 180 açısından hiç
sorun değildir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• Giriş empedansı: .................... 330 kΩ
• Frekans cevabı: ...... 0.1 - 100 kHz
• Gürültü tabanı: ....................... < -110 dB
• Çıkış empedansı: ............. < 0.008 Ω
• Sönümleme faktörü: ..................... > 1000
• Maksimum pik dalgası: .......... > 120 A
• THD+N: ............................ < 0.003 %

ÇIKIŞ GÜCÜ
• 8 Ω: ......................... 250 W
• 4 Ω: ......................... 380 W
• 2 Ω: ......................... 625 W
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: ......... 215 mm / 8.5”
• Derinlik: .......... 470 mm / 18.5”
• Yükseklik: ......... 288 mm / 11.3”
• Ağırlık: ........ 22 kg / 48.5 lbs
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STEREO POWER AMPLIFIER

ÇIKIŞ GÜCÜ
• 8 Ω: .......................... 250 W
• 4 Ω: .......................... 440 W
• 2 Ω: .......................... 625 W
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: ......... 483 mm / 19.0”
• Derinlik: .......... 450 mm / 17.7”
• Yükseklik: ......... 210 mm / 8.2”
• Ağırlık: .......... 39 kg / 86 lbs
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• Giriş empedansı: ................ 330 kΩ
• Frekans cevabı: ... 0.1 - 100 kHz
• Gürültü tabanı: ..................... < -110 dB
• Çıkış empedansı: .......... < 0.008 Ω
• Sönümleme faktörü: .................. > 1000
• Maksimum pik dalgası: ...... > 120 A
• THD+N: ........................ < 0.003 %

AW 250R
Parmak uçlarında dans eden, müziği seven ses meraklıları için
AW 250R denenecek ampliler listesinde mutlaka olması gereken
bir ürün. Salt müzikal tatmine odaklı insanlar için hakikaten de
zirvede sayılabilecek bir güç amplisi. AW 180 tasarım ilkeleri
üzerine kurulu olması dolayısıyla onun tüm gücünü ve
müzikalitesinin stereo konfigürasyon çatısı altında birleştiriyor.
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MONO REFERENCE AMPLIFIER

Electrocompaniet AW 400 hızlı ve net bir sese sahip, çok güçlü
bir ampli. Girişten çıkışa tamamen dengelenmiş olan AW 400
güç amplisi, birinci sınıf bir genel devre tasarımına, seste ve
mekanikte kaliteden ödün vermeyen son teknoloji ürünü
bileşenlere sahiptir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• Giriş empedansı: ......................330 kΩ
• Frekans cevabı: ........ 0.1 - 130 kHz
• Gürültü tabanı: .......................... < -110 dB
• Çıkış empedansı: .............. < 0.015 Ω
• Sönümleme faktörü: ..........................> 500
• Maksimum pik dalgası: ........... > 100 A
• THD+N: .............................. < 0.004 %

ÇIKIŞ GÜCÜ
• 8 Ω: ...................... 400 W
• 4 Ω: ......................730 W
• 2 Ω: ....................1200 W
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: .....358 mm / 14.1”
• Derinlik: .....470 mm / 18.5”
• Yükseklik: ....261 mm / 10.2”
• Ağırlık: ...25 kg / 55.1 lbs
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MONO REFERENCE AMPLIFIER

ÇIKIŞ GÜCÜ
• 8 Ω: .......................600 W
• 4 Ω: .....................1200 W
• 2 Ω: .....................2400 W
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: ...... 465 mm / 18.3”
• Derinlik: ...... 450 mm / 17.7”
• Yükseklik: ..... 288 mm / 11.3”
• Ağırlık: .... 41 kg / 90.2 lbs
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• Giriş empedansı: ....................330 kΩ
• Frekans cevabı: .......0.1 - 120 kHz
• Gürültü tabanı: ........................ < -110 dB
• Çıkış empedansı: ............ < 0.009 Ω
• Sönümleme faktörü: ........................> 850
• Maksimum pik dalgası: ..........> 150 A
• THD+N: ............................ < 0.002 %

AW 600
Electrocompaniet AW 600 mono güç amplisi yeniden ses
üretiminde nihai sadakatin timsalidir. Girişten çıkışa tamamen
dengelenmiştir. Odyofiller, kayıt mühendisleri, albüm
yapımcıları ve eleştirmenler AW 600’ün orijinal mastır kaydı
sadakatle yeniden üreteceğinden emin olabilirler.
Electrocompaniet AW 600’ün hayret verici yetenekleri
kelimelerle anlatmak mümkün değildir, ancak yaşamak
gerekir.
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ECI 6 MKII yüksek performanslı, tam dengelenmiş bir entegre
ampli. Giriş katı, sıfır geri bildirimli A sınıfı işletimle işleyen
gömme devrelerle üretildi. Dikkatle dengelenmiş çıkış katı ise,
iyi bir bas uzantısı ve kontrolü, detaylı ve açık mid’ler ve sıcak
ve ayrıntılı tizler sunmaktadır. Tüm bunlar ECI 6 MKII’nin en
sevdiğiniz müzikleri aynen kaydedildikleri gibi yeniden
üretebilmesini garantilemektedir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• Gömme A Sınıfı tam dengelenmiş ses devreleri
• Giriş empedansı: ................................. 47 kΩ
• Frekans cevabı: ................. 0.1 - 150 kHz
• Gürültü tabanı: ................................... < -135 dB
• Çıkış empedansı: ......................... < 0.02 Ω
• Sönümleme faktörü: .................................. > 350
• Maksimum pik dalgası: ...................... > 60 A
• THD+N: ........................................ < 0.003%

BAĞLANTILAR
• Tek uçlu dengelenmiş girişler/çıkışlar
• Kontrol: ................. RS232, 12 V trigger
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: ........................470 mm / 19.0“
• Derinlik: ........................430 mm / 16.5“
• Yükseklik: ......................128 mm / 5.3“
• Ağırlık: ......................20.5 kg / 45 lbs

ÇIKIŞ GÜCÜ
• 8 Ω: ............................................. 2x125 W
• 4 Ω: ............................................. 2x200 W
• 2 Ω: ............................................. 2x370 W
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INTEGRATED AMPLIFIER DAC AND STREAMER
STREAMING PLATFORMU
• EC Software Engine
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: ................ 470 mm / 19.0“
• Derinlik: ................ 430 mm / 16.5“
• Yükseklik: ............... 128 mm / 5.3“
• Ağırlık: ...............20.6 kg / 45 lbs

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Gömme A Sınıfı tam dengelenmiş hat düzeyi
devreler
• Giriş empedansı: ............................. 47 kΩ
• Frekans cevabı: ............. 0.1 - 150 kHz
• Gürültü tabanı: ................................< -135 dB
• Çıkış empedansı: ......................< 0.02 Ω
• Sönümleme faktörü: ............................... > 350
• Maksimum pik dalgası: ................... > 60 A
• THD+N: .....................................< 0.003%
ÇIKIŞ GÜCÜ
• 8 Ω: ......................... 2x125 W
• 4 Ω: ......................... 2x200 W
• 2 Ω: ........................ 2x370 W
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BAĞLANTILAR
• 802.11 AC WiFi with MIMO
• Gigabit Ethernet
• USB harici depolama
• USB Audio Class 2 giriş
• TOSLINK optik SPDIF girişler
• Koax SPDIF girişler
• Tek uçlu dengelenmiş in/out
• Kontrol: RS232, 12 V trigger
STREAMING DESTEĞİ
• Apple® Airplay 2
• Spotify® Connect
• Tidal®
• Qobuz®
• Roon Ready
• Internet Radio
• DLNA® renderer
• Bluetooth®

ECI 6DX MKII, ECI 6 MKII’nin mevcut özelliklerinin üzerine
DAC ve streamer özelliği eklenmiş halidir. İçinde bulunan
streamer, son derece güçlü, esnektir ve kullanımı kolaydır.
Güçlü donanımı popüler ses formatlarının desteklenmesi
sağlarken (DSD dâhil), sürekli gerçekleştirilen yazılım
güncellemeleri en son çıkan ve en popüler streaming
servislerine göre gerekli düzenlemeleri sağlamaktadır.
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ECI 80D, Hi-Fi gereksinimlerinize yönelik hepsi bir arada çözüm
sunan yeni entegre amplimiz. ECI 80D’yi çok sayıdaki analog
ve dijital girişin yanında bir RIAA preampli ve iki çıkışlı bir
kulaklık amplisiyle donattık. iOS veya Android cihazlarınızdan
streaming yapabilmeniz ve Bluetooth kulaklıklarınıza
yönlendirme yapabilmeniz için Bluetooth® HD olanağı da
eklenmiştir.
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BAĞLANTILAR
• TOSLINK optik SPDIF girişler
• Koax SPDIF girişler
• Çoklu analog girişler/çıkışlar
• Bluetooth® aptX™ HD
• Headphone 3.5 / 6.35mm
çıkış jakı
• Wireless Bluetooth® kulaklık
• MM fono girişi
• Kontrol: 12V trigger

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Giriş empedansı: ................ 75 kΩ
• Frekans cevabı: ... 1 – 150 kHz
• Gürültü tabanı: ...................< -130 dB
• Sönümleme faktörü: .................. > 300
• Sinyal/Gürültü oranı fono girişi: 83 dB
• THD+N: .......................< 0.005 %

BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: .............. 470 mm / 18.5"
• Derinlik: .............. 262 mm /10.3"
• Yükseklik: ............... 90 mm / 3.5"
• Ağırlık: .............. 8 kg / 17.6 lbs

ÇIKIŞ GÜCÜ
• 8 Ω: .............................2 x 80 W
• 4 Ω: ...........................2 x 150 W
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STREAMER VE DAC
UPGRADE MODÜLÜ

SPIDER CLAMP

ECI 6, ECI 6D, ECI 6 DS ve ECI 6 MKII'den
aDX için upgrade modülü. İçinde I EC
Software Engine, DAC, streaming
ve network modülü bulunmaktadır.
.

RCA/XLR ADAPTÖRÜ
RCA (dişi) / XLR (erkek) adaptör tek
uçlu RCA çıkışı dengelenmiş XLR
girişe bağlamakiçin kullanılıyor.

Spider clamp EMC 1, EMC 1UP, EMC 1 MK
IV ve MKV'in daha da iyi performans
göstermesi için geliştirildi. Bu kıskaç,
CD'yi milin üzerinde tutuyor ve aynı
zamanda çalım sırasında onu dengeliyor.
Siyah ve gümüş renkleri mevcuttur.

EC LIVING STANDI
TANA hoparlör standı, Tana hoparlörlerle
kullanılmak üzere tasarlandı. Toz boyayla
boyanmış, içi boş çelik çerçevesi sayesinde
güç kablolarını ve diğer kabloları içinden
geçirmek mümkündür. .

$.6(68$5/$5
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EC Living Line, hoparlörlerden, amplilerden ve
streaming cihazlarından oluşan ve tüm bunların en
yüksek kalitede tek bir kablosuz sisteme
dönüştürülebildiği modüler bir ses sistemidir. EC
Living Line tamamen İskandinav tasarımı ve
mühendisliği ürünü olup baştan sonra Norveç’te
tasarlanmış ve üretilmiştir. Norveç’in muhteşem
manzaralarının ve zengin mirasının izlerini
taşımaktadır.
Bu seride Electrocompaniet’in tüm bilgi birikimi
kullanıldı. Müzik dinleme şeklimiz değişebilir ama
kaliteye olan bağlılığımız asla değişmez.
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Stil kişiye özeldir. EC Living Line ürünlerinin
hepsi zevkinize göre özelleştirilebilir. Üç farklı
cila seçeneği mevcuttur: Siyah, gümüş ve bakır.
Diyelim ki zevkiniz değişti, o zaman EC Living
ürününüzün görünümünü de değiştirebilirsiniz.
Evinizi dekore ederken niye Hi-Fi sisteminizi de
dekore etmeyesiniz ki?

.21752/h(/($/,1
iOS ve Android uyumlu ücretsiz EC PLAY
uygulamamız tüm özellikleri ve sistem
ayarlarına kolay erişim sağlamaktadır.
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WIRELESS SPEAKER WITH STREAMER

7$1$6/
İkinci nesil TANA SL2 hepsi bir arada bir çözüm. O hem
bir kablosuz hoparlör hem bir ampli ve hem de bir
streamer. Koleksiyonunuzdaki kayıtları da çalabilir,
İnternet üzerinden dosyaları da. Uygulamamız veya bir
ağ tarayıcısı üzerinden kumanda etmesi son derece kolay.
Tana SL2, müziğinizi mutfağınıza, çalışma odanıza veya
salona taşıyabilmeniz için başlı başına yeterli. Ama
dilerseniz, kablosuz bir Hi-Fi stereo sistem yaratmak için
onu aktif bir hoparlör olan TANA L2 ile de
birleştirebilirsiniz.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• 32 bit gezer nokta DSP ses işleme
• 150 W AB Sınıfı ampli
• İki yollu pasif yayıcı akustik tasarım
• Değiştirilebilir süs şeritler
• Sert metal muhafaza
STREAMING PLATFORMU
• EC Software Engine
BAĞLANTILAR
• USB harici depolama
• TOSLINK optik SPDIFgiriş
• KOAX SPDIF giriş

• Gigabit Ethernet
• 802.11 AC WiFi with MIMO
• 96 kHz/24 bit proprietary
dedicated wireless speaker network
STREAMING
DESTEĞİ
• Apple® Airplay 2
• Spotify® Connect
• Tidal®
• Qobuz®
• Roon Ready
• Internet Radio
• DLNA® renderer
• Bluetooth®

DESTEKLENEN FORMATLAR
• Tüm popüler formatlar:
WAV, MP3,
AAC+, Vorbis, ALAC,
FLAC, APE, WMA,
PCM up to192 kHz/24 bit,
DSD up to DSD128
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: ......180 mm / 7.1"0
• Derinlik: ......180 mm / 7.1"
• Yükseklik: .....250 mm / 9.9"
• Ağırlık: ... 7 kg / 15.4 lbs
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WIRELESS ADD-ON SPEAKER

BAĞLANTILAR
• 96 kHz/24 bit tescilli kablosuz
hoparlör ağı
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: .............. 180 mm / 7.1"
• Derinlik: .............. 180 mm / 7.1"
• Yükseklik: ............. 250 mm / 9.9"
• Ağırlık: ............ 7 kg / 15.4 lbs
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• 32 bit gezen nokta DSP ses işleme
• 150 W AB sınıfı ampli
• İki yollu pasif yayıcı akustik tasarım
• Değiştirilebilir süs şeritler
• Sert metal muhafaza
• WiSA® sertikası

2’inci nesi TANA L2, bir Hi-Fi stereo sistem yaratmak için
TANA SL2’yi geliştirmek için kullanılan kablosuz bir
hoparlördür. TANA L2 kendi tasarımımız olan AB Sınıfı
amplimizden ve sofistike bir sinyal işleme düzeninden
faydalanmaktadır. Sonuçta müzik hakikaten de
önemlidir.

29.10.2020 15:04:03

EC Living sisteminizi SIRA L1 ile daha fazla ağırlık ve
mevcudiyet katarak güncelleyebilirsiniz. Bu model
kocama subwoofer hoparlörlerin gücüne sahip olsa da,
boyutları son derece kompakt. Bu şekilde bas davulların
ağırlığını sisteminizi ekleyebiliyor ama subwoofer’ı
ortalıkta göremiyorsunuz. Diğer tüm EC Living speaker
modelleri gibi, SIRA L1 de tamamen kablosuzdur.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• 32 bit gezer nokta DSP ses işleme
• 200 W D sınıfı ampli
• Frekans cevabı: 30-150 Hz
• Akustik tasarım ve dual subwoofer
sürücüleri ve pasif yayıcı.
• Sert metal muhafaza
• WiSA® sertifikalı

BAĞLANTILAR
• 96 kHz/24 bit tescilli kablosuz
hoparlör ağı
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: .............. 278 mm / 10.9"
• Derinlik: .............. 260 mm / 10.2"
• Yükseklik: ............. 256 mm / 10.1"
• Ağırlık: ..............13 kg / 28.6 lbs
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• 32 bit gezen nokta DSP
ses işleme
• Sert metal şasi
• Değiştirilebilir süs şeritler
• WiSA® sertifikalı

RENA S2 mevcut Hi-Fi kurulumunuzu yeni nesil
streaming olanakları ve muhteşem bir DAC ekleyerek
güncelleyebilmeniz için ideal bir çözüm. Mevcut ses
sisteminize doğrudan bağlanabiliyor ve aynı zamanda
sonradan TANA ve SIRA kablosuz hoparlör ekleme
olanağını da sunuyor.
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BAĞLANTILAR
• USB harici depolama
• TOSLINK optik SPDIF girişler
• Koax SPDIF giriş
• Gigabit Ethernet
• Combined mini-TOSLINKve
analog hat çıkışı
• 802.11 AC WiFi with MIMO
• 96 kHz/24 bit tescilli kablosuz
hoparlör ağı

STREAMING
PLATFORMU
• EC Software Engine
STREAMING
DESTEĞİ
• Apple® Airplay 2
• Spotify® Connect
• Tidal®
• Qobuz®
• Roon Ready
• Internet Radio
• DLNA® renderer
• Bluetooth®

DESTEKLENEN FORMATLAR
• Tüm popüler formatlar:
WAV, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC,
FLAC, APE, WMA, PCM up to
192 kHz/24 bit, DSD up to DSD128
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: .............. 180 mm / 7.10"
• Derinlik: .............. 180 mm / 7.10"
• Yükseklik: ............... 37 mm / 1.50"
• Ağırlık: ............ 1.48 kg / 15.4 lbs
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DESTEKLENEN FORMATLAR
• Tüm popüler formatlar:
WAV, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC,
FLAC, APE, WMA, PCM up to
192 kHz/24 bit, DSD up to DSD128
BOYUTLAR - AĞIRLIK
• En: .............. 180 mm / 7.10"
• Derinlik: .............. 180 mm / 7.10"
• Yükseklik: ............... 49 mm / 1.90"
• Ağırlık: ........... 1.66 kg / 15.4 lbs
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• 2 x 75 W D sınıfı ampli
• 32 bit gezen nokta DSP
ses işleme
• Sert metal şasi
• Değiştirilebilir süs şeritler
• WiSA® sertifikalı
BAĞLANTILAR
• USB harici depolama
• TOSLink optik SPDIFgirişler
• Koax SPDIF girişler
• Gigabit Ethernet
• Combined mini-TOSLink ve
analog hat girişi
• Hoparlör çıkışı
• 802.11 AC WiFi with MIMO
• 96 kHz/24 bit tescilli
kablosuz hoparlör ağı

STREAMING
PLATFORMU
• EC Software Engine
STREAMING
DESTEĞİ
• Apple® Airplay 2
• Spotify® Connect
• Tidal®
• Qobuz®
• Roon Ready
• Internet Radio
• DLNA® renderer
• Bluetooth®

WIRELESS STREAMER WITH AMPLIFIER

RENA SA2 kompakt bir streamer, DAC ve güçlü bir 2x75
Watt’lık ampli. Onu mevcut hoparlör sisteminizi yeni
nesil ses streaming olanakları ve DAC becerileri
ekleyerek güncellemek için kullanabilirsiniz. RENA SA2
her türlü hoparlöre göre konfigüre edilebilir – raf tipi
veya kule hoparlör fark etmez.

29.10.2020 15:04:13

Norveç'te tasarlanmış ve üretilmiştir
Ana ofis (Norveç): Tel. +47 51 74 10 33 • sales@electrocompaniet.com
www.electrocompaniet.com
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