Eğer müzik gerçekten önemliyse

HIGH - END KOLEKSİ YONU

Electrocompaniet’in muhteşem başarı öyküsü kırk yıl evvel ürettiği ve dünyadaki
en iyi ampli olarak geniş kitlelerce kabul gören 25 Watt’lık bir ampli ise başladı.
Bugün ise Electrocompaniet doyurucu bir müzikal deneyimi evinize taşıyabilecek,
çok kaliteli ses cihazları üreten ve bu sektörde Norveç’in önde gelen firmalarından biri.
Birinci sınıf CD çalarlarımız ve amplilerimiz Norveç’te, ileri teknolojiye sahip
tesislerimizde tasarlanıp üretiliyor ve daha sonra dünyanın çeşitli yerlerindeki 50’den
fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Müzik hepimizin keyfine varabileceği muhteşem bir
hediyedir!
Electrocompaniet’te bizler bir konser salonunun yaşattığı muhteşem
deneyimi evimizin tam ortasına taşıyabilecek yetide ses ekipmanları
geliştirmeye odaklanmış durumdayız.
Yeni ürünler geliştirip, bunları test ederken, bir müzik parçasının
muhteşem tonal zenginliğini ve her bir nüansını birebir sanatçının ilettiği
şekilde sizlere ulaşmasını garantilemeyi amaçlıyoruz.

Hangi müzik tarzını tercih ederseniz edin, sizlere en iyi müzik dinleme deneyimini
sağlayabilmek için hiç durmadan çalışıyoruz.

Saygılarımla
Mikal Dreggevik
CEO

Stavanger eski şehi rden bir kesit

Müzi kal sesi yaşayın Electrocompaniet’i yaşayın
Tarihçe

Electrocompaniet kaliteli transistörlü ampliler tasarlama
ve üretme konusunda engin bir deneyime sahip.1973 yılında Oslo şehrinin Grønland bölgesinde ürettiği ilk ürünlerden
itibaren müziğin yeniden üretiminde kesinliği arayan tüm
odyofiller ve profesyoneller tarafından dünya çapında tercih edilmektedir. Electrocompaniet Oslo’daki o günlerden
bugüne çok büyüdü ve gelişti ve bizler iyi ses ekipmanları üretme yolunda yoğun çabamızı sürdürüyoruz. 1976
yılında ünlü Amerikan dergisi “The Audio Critic” bizim
“İ ki Kanallı Güç Amplimizi” dünyadaki en iyi ampli olarak tanımladı. Geniş kitlerlerce saygı duyulan bir dergiden
böylesine bir övgü almak Electrocompaniet’in derhal uluslararası çapta bir üne kavuşmasını sağladı. Çalışmalarını ufak
bir tesiste sürdürmekte olan ufak bir şirketken, telefonları gece
gündüz susmaz oldu. Postacı dünyanın dört bir köşesinden
sipariş ve taleplerle dolu postalar taşımaya başladı.
“ İ ki Kanallı Güç Amplisi” mütevazı ismine rağmen hiç
şüphesiz ki zamansız ve klasikleşmiş bir ürün. Tasarım
labaratuvarında ölçümlenen performans ile mutlak ses
performansı arasındaki oran üzerine uluslararası çapta
hararetli tartışmalara ilham olmuştur. Kanal başına 25 watt
süren bu mütevazı ampli nasıl oluyordu da tüm diğer amplilerden daha iyi olabiliyordu? Bu gösterişsiz ampli devrim

niteliğinde algılandı ve orijinal kaydın yeniden üretimine
yönelik olarak yapılan ölçümlerde diğer tüm ampliler için
bir referans haline geldi. Yani Audio Critic bu ampli hakkında
şu sözleri yazarak ona karşı büyük bir merak uyanmasına yol
açtı:

“Ses meraklıları - Çok üzüleceksiniz ama bu dünyanın
en iyi amplisi ve bu ülkede bu ürün henüz bulunmuyor”
Gerçektende çok büyük bir övgü, gerçi okurlar açısından
biraz üzücü bir durum.
Bugün Electrocompaniet Norveç ses endüstrisinin öncüsü.
Bizler Stavanger yakınlarındaki Tau’da ileri teknolojiye sahip
tesislerde, birinci sınıf geliştirme ve üretim aletleriyle çalışıyoruz. Ürünlerimiz yeniden müzik üretimini önemseyen
kişiler tarafından aranılan ürünler haline geldi ve 50’den
fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Electrocompaniet hem
ülkesinin pazarında hem de uluslararası arenada sağladığı
başarılardan dolayı haklı bir gururu taşıyor.

Vizyonumuz

Müziği seviyoruz ve en başından beri hedefimiz orijinal kayda
sadık kalmak oldu. Araştırma ve geliştirme ekibimizde hem
müzisyenler hem de elektronik mühendisleri yer alıyor ki bunun
etkilerini nihai ürünlerde görebiliyorsunuz. Bu muhteşem ürünlerin
geliştirme sürecindeki her aşamaya müzisyenleri, deneyimli müzik
yapımcılarını ve saygın kayıt mühendislerini de katıyoruz.
Amacımız
sanat ve ileri teknoloji dünyalarını birleştirmek, üstelik kendimize

hep yüksek hedefler belirliyoruz. Hırslıyız ve nihai hedefimiz
olduğunu düşündüğümüz şeye ulaşmadan da asla durmayacağız, yani
yüksek
kalite, zamansız tasarım ve bu ikisiyle ittifak kuracak net bir
yeniden
müzik üretimiyle birlikte sezgisel ve esnek kullanıcı arayüzü. Yıllar
içinde sağlam ve güvenilir bir küresel satış ve servis ağı kurduk
ama
tüm çabalarımız hep şu düsturu izlemeye yöneliktir:
“Eğer müzik gerçekten önemliyse”
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Tasarım
Electrocompaniet’in Classic Line ürün serisi zamansız ama ayırt edici nitelikte bir estetiğe sahiptir. Sade,
temiz ve abartısız bir tasarımı olmakla birlikte genel anlamda modern bir havası da vardır. Classic Line’ın
tasarımı ona, New York’taki bir apartman dairesinde olduğu kadar bir İ ngiliz şatosunda da uyumlu
görünmesini sağlayacak bir görünüm kazandırmaktadır – elbette bu ikisi arasında kalan her yere de... İ yi tasarım
eskimez ve Electrocompaniet Classic Line serisinin bugün olduğu gibi otuz yıl sonra da ortama uyumlu
olacağına inanıyoruz.

Classic Line

K imliğimiz
Electrocompaniet markası neredeyse 40 yıldan beri seçkin ses cihazları üretimiyle eş anlamlı hale geldi.
Kıskançlık uyandıracak bir uluslararası üne sahibiz ve ürünlerimizin rakiplerimizinkilere üstün tutulduğu
birçok inceleme yazısı bulunuyor. Electrocompaniet’in ünü ve başarısı, özellikle daha pahalı “prestij”
ürünleri karşısında haklı olarak kazanılmış bir ün ve başarıdır ve bu aynen bu şekilde sürecektir.

Felsefemiz
İ şe ilk başladığımızda transistör tabanlı ses cihazı kullanan ilk firma biz değildik ve lambalı ses
cihazlarının genellikle iyi ses vermeyen transistörlü cihazlara üstün geldiği dönemi de kaçırmıştık.
Electrocompaniet 1970’lerde sahnelerde büyük bir patlama yaptığında eşsiz ve çığır açan bir transitör
teknolojisiyle işe başlamıştı. . Tarihte ilk kez bir firma, lambalı amplilerden daha iyi bir tonal yeniden
üretim sunabilen transistör tabanlı bir ampli ortaya koymuştu. Biz halen müziğe tutkuyla bağlıyız ve
transistör teknolojimizi de geliştirip iyileştirmeye devam ediyoruz. Norveç’te çalışan Electrocompaniet
ekibi için Müzik Gerçekten de Önemli!

THE CLASSIC LINE

THE CLASSIC LINE

2 KANALLI
CD ÇALAR

LIMITED EDITION
SACD ÇALAR

ECC 1

EMC 1 MK III

TEKN İ K Ö ZELLİ KLER
TEKN İ K Ö ZELLİ KLER

• Çıkış düzeyi: (dengelenmiş) 2.3Vrms
(dengeli) 4.6Vrms

• Çıkış düzeyi:

• Gürültü tabanı: < -130dB
• Frekans sapması: (20-20kHz) 0.05dB
• Kanal ayrımı: > 110 dB
• THD+N: <0.003%
• Dinamik menzil 120 dB
• Güç tüketimi: 25 W
• Standby güç tüketimi: 0.5 W
• Uyumlu formatlar: CD, HDCD, SACD, MP3
• Dijital çıkışlar: SPDIF COAX, SPDIF TOSLINK
• Kontrol girişleri: RS232, 12V Trigger

Üretim maliyetini minimumda tutmak ve en iyilerle rekabet edebilecek bir performans
sağlamak için modern teknolojinin tüm imkanlarına başvurulmuştur. Cirrus Logic’in en son
Electrocompaniet EMC1-UP’ı yani piyasada en iyi sesi üretebilen CD çaları1998 yılından beri üretiyor.
çıkardığı 24bit/192kHz DAC ve bununla beraber A Klas, tam dengelenmiş analog çıkış katı,
Yeni EMC1 MKIII sınırlı edisyonu bu mirasın üzerine yeni bir şeyler eklemekte ve onu yüksek çözünürlüklü
detaylı,
ses sahasına taşımaktadır. EMC 1 MKIII sınırlı edisyonu standart ses CD ve SACD’leri hiç ödün vermeden
narin ve dinamik bir sesin temelini oluşturur. Lazer okuyucuya en iyi çalışma koşullarının
yeniden çalmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, performansı yüksek bir örnek hız dönüştürücüsüne, tam dengelenmiş
sağlanması
D/ A dönüştürücülere ve kusursuz performans için uygun analog ses devresine sahiptir. Akustik / mekanik titreşimleri için EMC1 UP anti-titreşim sistemini temel alan bir titreşim sönümleme platformu geliştirilmiştir.
yok eden, lazer pikapın istenmeyen ve ses bakımından kötü sinyalleri almasını engelleyen bir iptal etme sistemine
The ECC 1’de hem dengelenmiş ve tek uçlu çıkışlar hem de bir adet koaksiyel dijital çıkış
sahiptir. Ses kalitesi bakımından kendi ürünümüz EMC 1 UP’dan daha üstündür ve şu anda piyasadaki en iyi CD
bulunmaktadır.Analog çıkış filtresi yüksek frekanslardaki faz kaymasını azaltmak ve böylelikle
çalarlardan biridir.
müzikteki tiz frekansları olduğu gibi bırakmak suretiyle işlev gösteren ideal bir filtredir.

(dengelenmemiş) 2.3Vrms / (dengeli) 4.6 Vrms
• Gürültü tabanı analog katı: < -130dB
• Frekans sapması: (20 – 20 kHz) 0.05dB
• Kanal ayrımı: > 110 dB
• THD + N: < 0.002%
• Dijital/analog dönüştürme: 24 bit, 192 kHz
• Dinamik menzil: 120 dB
• Uyumlu formatlar: CD, HDCD, CD-R,
CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
• Güç tüketimi: 35 W
• Boytular:
Genişlik 483 mm – 19”
Derinlik 385 mm – 15.2”
Yükseklik 95 mm – 3.7”

• Boyutlar:

• Ağırlık: 9 kg – 19.8 lbs

Genişlik 482 mm – 18.9”
Derinlik 422 mm – 16.6”
Yükseklik 120 mm – 4.7”
• Ağırlık: 18 kg – 39.6 lbs
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ÇOK KANALLI
ÇOK FORMATLI 3D ÇALAR

24 BIT
192KHZ DAC

EMP 3
7.1

ECD 2

3D
BLU-RAY

CHANNELS

4K
up-scaling

Wi -Fi

USB
IN

TEKN İ K Ö ZELLİ KLER
TEKN İ K Ö ZELLİ KLER

• Kanal sayısı:
7.1 kanal tek uçlu + 2 kanal dengelenmiş
• Çıkış düzeyi:

EMP 3 Electrocompaniet’in ürettiği yeni dengelenmiş multi player’dır. Tam donanımlı ve

Yeni ECD 2 klasik Electrocompaniet tasarımını modern teknolojiyle birleştiriyor.

• Çıkış düzeyi:

• Gürültü tabanı : < -130dB

çok yönlü bu multiplayer, tüm modern ses ve görüntü formatlarını desteklemektedir. Bu modele

Blu-ray, CD çalar, TV/ Uydu dekoderleri, bilgisayarlar ve iPod yerleştirme istasyonları

• Maksimum çıkış: (dengelenmiş) > 14 V RMS

• Frekans sapması: (20 – 20 kHz) 0.02dB

bir adet 4K video ölçekleyen HDMI giriş ve çabuk açılmayı ve hızlı disk yüklemeyi kolaylaştıran

gibi herhangi bir dijital kaynaktan alınan ses ECD 2 ile iyileştirilebiliyor.

• THD: (1 V out, 1 kHz) < 0.003 %

2 Vrms (dengelenmemiş)/ 3 Vrms (dengelenmiş)

• Kanal ayrımı: > 110 dB
• THD + N: < 0.004%

• Kanal ayrımı: (1 V out, 1 kHz) > 90 dB

bir adet çift çekirdekli işlemci eklenmiştir.
dijital kaynaklarınızı 2 x Koaksiyel link, Toslink ve USB girişleri vasıtasıyla

• Dijital/Analog Dönüştürme: 24 bit,192 kHz

ECD 2’ye

• Dinamik menzil: 120 dB (balanced)

2 boyuttan 3 boyuta dönüştürme teknolojisiyle standart DVD, Blu-Ray ve diğer görüntü içeriklerinizi

bağlamanız mümkün. USB girişi eşzamansız olup 24 bit/ 192 kHz çözünürlüğü destekler.

sadece bir butona basarak bir sonraki boyuta taşıyabilirsiniz.

Seçilen kaynak ve volüm düzeyi önde bulunan geniş ve kolayca okunabilen ekrandan görülür

• Ses çıkışları: 1 x 2 kanal dengelenmiş hat çıkışı
(XLR), 7.1 kanal tek uçlu (RCA)

tüm işlevler

• Dijital Çıkışlar:
2x HDMI, 1x TosLink SPDIF
1x Coax SPDIF
• Uyumlu formatlar: CD, DVD, SACD,
DVD-Audio, Blu-ray (2D and 3D), AVCHD,
HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW,
DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE,

EMP 3 çok kanallı bir kurulumda çalma işlevi gösteren ve ayrıca iki kanallı bir CD/SACD çalar olarak

uzaktan kumanda ile kolayca çalıştırılabilir. ECD 2 çıkış alternatifi olarak

hem dengelenmiş (XLR) hem de tek uçlu (RCA) çıkışlar sunmaktadır.

• Eşdeğer giriş gürültüsü: 4 uV
• Çıkış empedansı: 100 Ohms
• Analog filtre: (-3 dB) 75 kHz
• Dijital girişler:
XLR-AES/EBU, RCA, OPTICAL TOSLINK
• Dijital çıkışlar: RCA, OPTICAL TOSLINK
• Dinamik menzil: 120 dB
• Gürültü tabanı analog bölümü: < -125 dB
• Giriş örnekleme frekansı: 32 - 48 kHz

mükemmel hizmet veren gerçek bir multiplayerdır. EMP 3 hem fono hem de dengelenmiş XLR çıkış imkanı
sunar. Bir Electrocompaniet ürününden bekleyebileceğiniz her şeyi bu üründe bulabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan kablosuz olarak ses aktarımı sağlamak için EMT 1 Music Transmitter ve

.

EMR Music Receiver cihaza bağlanabilir.
.

BD-R/RE DL

(dengelenmemiş) 2.3 Vrms / (dengelenmiş) 4.6 Vrms

• Güç tüketimi: 50 W
• Boyutlar:
Genişlik 465 mm – 18.3”

• Güç tüketimi: 35 W

Derinlik 316 mm – 12.4”

• Boyutlar: 466 x 316 x 93 mm /

Yükseklik 78 mm – 3”

18.3 x 12.4 x 3.6 inç
• Ağırlık: 10kg – 22 lbs

• Ağırlık: 8 Kg – 18 lbs
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DENGELEN Mİ Ş
NETWORK MEDIA PLAYER

ECM 2
DAC
24 BIT

RADIO
INTERNET

FULL
HD

DESTEKLENEN FORMATLAR
USB

VIDEO

DESTEKLENEN SES FORMATLARI:

IN

WiFi

Tüm popüler formatlar: WAV/WAVE,
LAN

*mevcut özelliklerin hem son hali için web sitemize başvurunuz

TEN İ K Ö ZELLİ KLER
• Kanal sayısı: 2
• Gürültü zemini: < -145dB
• Frekans cevabı: 0.5 - 48 kHz
• THD + N: < 0.0005%
• Üst örnekleme hızı: 192 kHz, 24bit
• Dijital/Analog Dönüştürme: 192 kHz, 24 bit
• Giriş örnekleme hızı:
2x TosLink SPDIF - 192 kHz, 24 bit
2x Coax SPDIF - 192 kHz, 24 bit
• Network bağlantısı: Wi—Fi veya LAN
• İ ç sürücü: Docking, kişisel kurulum.
3.5”/2.5” – sınırsız kapasite.
• Video: 1xHDMI - Full HD 1080p
• Güç tüketimi: 50 W
• Boyutlar: 465 x 371 x 78 mm
18.3 x 14.6 x 3 inç
• Ağırlık: 8,5kg / 18.7 lbs
*(İ ç sürücü olmaksızın)
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ECM 2 dijital içerikleri, hiç kayıpsız ve yüksek çözünürlükte sunmak üzere bir adet ortam
yürütücüsünü ve ECD 2’deki DAC’yi bünyesinde bir arada bulunduran bir üründür. ECM 2
ile yüksek çözünürlüklü ses kayıtlarını dinleyebilir, full HD görüntüleri izleyebilirsiniz. ECM
ayrıca DTS-HD ve Dolby TrueHD formatlarını da okuyabilmektedir. Mükemmel ses yayın akışı
ve herkesin beğenisini kazanmış ECD 2’nin birleşimi olan bu ürün ile ses ve görüntü kayıtlarınızın
keyfine hiç olmadığı kadar varabilirsiniz.
Üst teknolojiye sahip dijital ses ve görüntü elektronik modülleri, Electrocompaniet’in tasarım
ilkelerine dayanan ve yine son teknolojiye sahip analog devre sistemiyle bütünlenmiştir. Ortaya çok
düşük distorsiyon barındıran, ultra-detaylı ve net dijital kaynakların hepsinde meydana gelen gürültü
ve cızırtılardan arınmış ama aynı zamanda Electroompaniet’in sıcaklığını ve açıklığını yansıtmayı
başaran bir ses çıkmıştır.
Sistemi kontrol edebilmek için en sevdiğiniz cihazları seçin.
Sezgisel ve dolambaçsız bir arayüzle dijital medyanın rahatlığını yaşayın. Tüm müzik ve film
arşiviniz parmaklarınızın ucunda olunca tüm koleksiyonunuzu yeniden keşfedebilirsiniz.

Görüntü ve ses kayıtlarınızı nasıl
depoladığınızın hiçbir önemi yok. ECM 2 her
şeyi
hakiki high-end kalitesiyle sunabilir.
ECM 2 ağa bağlı depolama ünitesinde, usb
diskte ya da disk sürücüde bulunan müzik,
film ve dizileri oynatabilir. Disk sürücü, kullanıcı
seçimine açıktır. Titreşimsiz bir sistem
için bir SSD ya da bellek yoğunluğu için bir
hard disk ekleyebilirsiniz. Eğer bir hard disk
eklendiyse, kullanılmadığı zamanlarda otomatik
olarak kapanacaktır. Müzik ve görüntülerinizi
nerede depoluyor olursanız olun, navigasyon
anında devreye girer ve mükemmel bir yeniden
çalım gerçekleşir.

Sistem tablet, akıllı telefon veya eklediğiniz TV monitörünün/ projektörün uzaktan kumandasıyla idare Herkese uygun bir Hi-End sistem
ECM-2 müzik sisteminizdeki bir high-end
edilebilir. Kullanıcı arayüzleri müzik ya da görüntü kayıtlarını tararken, ararken ve yönetirken
medya merkezi olarak başarılı bir rol oynar.
mümkün
olabilecek en iyi deneyimi sağlayacak şekilde çeşitli cihazlarla uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca yüksek kaliteye sahip müzik ve
görüntülerinizi çalmakla kalmaz, aynı zamanda
Sisteminizi kumanda edebilmek ve koleksiyonunuz içinde tarama yapabilmek için sadece ücretsiz
YouTube ve internet radyolarına erişim de
aplikasyonumuzu indirmeniz ya da UpnP uyumlu herhangi bir aplikasyon kullanmanız yeterli
sağlar. Mobil cihazınızda bulunan müzik ve
olacaktır.
filmleri ECM 2’ye doğrudan aktarabilirsiniz.
ECM 2’yi tek başına bir DAC olarak da kullanabilirsiniz. Girişler ve volüm seviyesi ön panel, uzaktan
Tüm bunlar bu sistemi hem kalite hem de
kumanda
günlük dinleme için ideal bir ürün haline
ya da tablet ve akıllı telefon aracılığıyla yönetilebilir.
getirmektedir.
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DUAL MONO
REFERANS
PREAMPLİ

DENGELEN Mİ Ş
ENTEGRE
AMPLİ

EC 4.8

ECI 3
2x70
WATTS

TEKN İ K Ö ZELLİ KLER
• Giriş empedansı: 47 kOhm
• Giriş düzeyi: Tek uçlu > 15 Vp-p /
Dengelenmiş > 30 Vp-p
• Gürültü tabanı: (20 - 20 kHz) < -130 dB
• Kanal ayrımı: (20 - 20kHz) > 120 dB
• Frekans cevabı: 0.5 – 200 kHz
• Kazanç: -111dB to +6dB
• Çıkış empedansı: 100 Ohms
• Çıkış düzeyi: Tek uçlu > 15 Vp-p /

1999 yılından beri referans CD çalarımız Electrocompaniet EMC1 sayesinde dünya çapında üne sahibiz.
Öte yandan ödüller kazanan güç amplilerimizin ve referans CD çalarımızın kalitesine uyan bir pre-ampli
bizim eksik halkamızdı.
Yeni Electrocompaniet iki kanallı EC 4.8 pre-ampli ile artık bu eksiklik ortadan kalkmış oldu.
Olağanüstü performansı, mükemmel çözünürlüğü, süper kontrolü ve net müzikal sunumu ile sloganımız
olan “Ustalığa ermek” sözüne sadık bir pre-ampli yaratmayı başardık.

• Güç tüketimi: (yük veya sinyal olmaksızın) 30 W
• Boyutlar:
Genişlik: 483 mm – 19”
Derinlik: 368 mm – 14.5”
Yükseklik: 76 mm – 3”
• Ağırlık: 9 kg – 19.8 lbs
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ECI 3 bir adet dengelenmiş, motorize edilmiş, ses bozunumu içermeyen volüm kontrol
ile donatılmıştır ve tüm giriş anahtarlamaları rölelerle yapılmıştır.

• Giriş empedansı: 330 kOhm
• Maksimum giriş düzeyi: > 10 Vrms
• Çıkış empedansı:
(20 Hz - 20 kHz) < 0,03 Ohm
• Maksimum tepe akımı: > 60 A
• THD+N: (1 kHz yarı güçte ölçülmüş olarak,
8 Ohm) < 0,005 %
• Çıkış gücü:
8 Ohm: 2 x 70 W
4 Ohm: 2 x 120 W / (2 Ohm) 2 x 160 W

Dengelenmiş > 30 Vp-p
• THD : (1Vin, 1Vout, 1kHz) < 0,002%.

Electrocompaniet ECI 3 doğru akım bağlaşımlı, tam dengelenmiş, uzaktan kumanda
ile yönetilebilen, yüksek performansa sahip bir entegre stereo amplidir. Üzerinde
bir adet dengelenmiş XLR giriş, beş adet tek uçlu RCA giriş, bir adet dengelenmiş çıkış
ve iki adet tek uçlu katıt çıkışı bulunmaktadır.

Yeni iki kanallı EC 4.8 pre-amplinin, bütün iyi güç amplilerini daha da üst seviyeye taşıyacağına hiç şüphe yok!
EC 4.8 pre-ampli daha yüksek bir fiyat aralığında ileri seviye bir pre-ampli ihtiyacımızı karşılamak için
tasarlanmıştır. Girişten çıkışa tamamen dengelenmiş bir elektronik çözüm sunan, ince tasarımlı bir versiyondur.
Her biri kendi güç kaynağına sahip, iki tane ayrı mono pre-ampli şeklinde tasarlanmıştır. Bu pre-ampli, beraberinde
gelen IR uzaktan kumanda ile ya da diğer bir seçenek olarak RF tabanlı uzaktan kumanda ECT 2 ile kumanda edilebilir.
EC 4.8 sisteme bağlanan güç amplilerin güvenliğinin kontrolü için yeni SPAC ağına sahiptir.

• Güç tüketimi: (yük veya sinyal olmaksızın) 70W
• Boyutlar:
Genişlik 483 mm – 19 “
Derinlik 410 mm – 16.1 “
Yükseklik 115 mm – 4.5 “
• Ağırlık: 12 kg – 26.4 lbs
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• Giriş empedansı: (Dengelenmiş giriş) 47Kohm
• Maksimum giriş düzeyi: 10 Volt RMS
• Gürültü tabanı:
( 1Vrms, 20 - 20 kHz, dengelenmiş) -135 dB
• THD + N:
( 1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) <0.003%
• Kazanç: (Dengelenmiş) 0 dB
• Çıkış empedansı: < 0,02 Ohm
• Frekans cevabı: 1 – 150 kHz
• Kanal ayrımı: > 120 dB
• THD ( 20 - 20 kHz): < 0.004%
• Maksimum tepe akımı: >100A
• Sönümleme faktörü: 8 ohm load >350
• Giriş duyarlılığı: 120W çıkış 1.3Vrms
• Giriş duyarlılığı HT: 20W çıkış 1Vrms
• Çıkış gücü
• 8 Ohm’a: 2 x 120 W
• 4 Ohm’a: 2 x 200 W
• 2 Ohm’a: 2 x 370 W
• Güç tüketimi: (yük /signal olmaksızın)160 W
• Boyutlar:
Genişlik 483 mm – 19 “
Derinlik 405 mm – 16 “
Yükseklik 135 mm – 5.3 “
• Ağırlık: 20kg – 44 lbs

Electrocompaniet ECI 5MK II Doğru Akım bağlaşımlı yüksek performanslı, tam dengelenmiş,
uzaktan kumanda edilebilen, entegre bir stereo amplidir – 2 x 120 Watt nominal güce sahiptir.
Giriş konfigürasyonunda iki adet dengelenmiş (XLR), üç adet tek uçlu (RCA) ve ev sineması
girişi için bir adet direkt RCA bulunmaktadır. ECI 5 MK II’nin dengelenmiş çıkışı bi-amp
kurulumunda ek bir güç amplisini besleyebilir. Ayrıca yeni ve iyileştirilmiş bir aşırı yüklenme
tespiti sisteminin eklenmiş olması çıkış rölesini devreden çıkartmamıza imkan sağladı.
Aslına bakılırsa çıkış katı hoparlörlere doğrudan bağlanmıştır zira sinyal yolunda, zamanla
eskiyip ses kalitesi ekileyen röle kontrollerinin kullanılmasına böylece gerek kalmamaktadır.
Tüm giriş anahtarlamaları high-end alanog anahtarlar tarafından idare edilmektedir ve bunlar
Neredeyse hiç distrosiyon barındırmayan ve yaşam boyu sorunsuz şekilde işlevsellik gösterebilecek
anahtarlardır.
Giriş katında A klas ve hiç feedback yaratmayan gömme devreler kullanılmıştır. Çıkış katı
iyi bas uzantısı ve kontrolü, detaylı ve açık bir orta menzil, sıcak ve detaylı tizler makul miktarda
negatif feedback ile dengeli bir işletime sahiptir. Tüm bunlar ECI 5 MK II’nin en sevdiğiniz müzik parçasını
aynen kaydedildiği şekilde yeniden çalabilmesi için yapılmıştır.

• Giriş empedansı: (Dengelenmiş giriş) 47Kohm

The ECI 6D doğru akım bağlaşımlı, yüksek performanslı ve tamamen dengelenmiş bir entegre ampli,
• Maksimum giriş düzeyi: 10 Volt RMS
olup ayrıca içinde high-end bir DAC’yi de barındırmaktadır.
• gürültü tabanı:

( 1Vrms, 20 - 20 kHz, dengelenmiş) -135 dB

ECI 6D hem dijital hem de analog girişlere sahip olması sayesinde sunduğu esneklikle ses
sisteminizin
kilit taşı haline gelecektir. Dijital kaynaklar iki adet koaksiyel giriş, USB ve iki Toslink giriş
kullanılarak bağlanabilir.

• THD + N:
( 1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) <0.003%
• Kazanç: (Dengelenmiş) 0 dB
• Çıkış gücü:
• 8 Ohm’a : 2x125W

Analog kaynaklar ise dengelenmiş (XLR) giriş veya üç adet tek uçlu (RCA) giriş kullanılarak
• 4 Ohm’a : 2x200W
bağlanabilir. Cihazda ayrıca bir adet dengelenmiş (XLR) çıkış ve bir adet tek uçlu (RCA) çıkış da
• 2 Ohm’a: 2x370W
bulunmaktadır. Bu entegre ampli başarılı bir ürünümüz olan ECI 5 MK II temel alınarak tasarlanmış • Çıkış empedansı: < 0,02 Ohm
olup 2 x 125 Watt güç sağlamaktadır.
• Frekans cevabı 1 – 150 kHz
Tüm işlevler uzaktan kumanda ile rahatlıkla kullanılabilir.

• Kanal ayrımı: > 120 dB
• THD ( 20 - 20 kHz): < 0.004%
• Maksimum tepe akımı: >100A
• Sönümleme faktörü : 8 ohm yük >350
• Giriş duyarlılığı: 120W çıkış 1.3Vrms
• Giriş duyarlılığı HT: 120W çıkış 1Vrms
• Güç tüketimi: (yük/sinyal olmaksızın) 100W
• Boyutlar:
Genişlik 483 mm – 19 “
Derinlik 405 mm – 16 “
Yükseklik 135 mm – 5.3 “
• Ağırlık: 20kg – 44 lbs
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Kral Abdülaziz Dünya Kültürü Merkezi
• Giriş empedansı: (Dengelenmiş giriş) 47kOhm

Norveç tasarım ve mimarisi son yıllarda üzerine dikkatleri toplamayı
başardı. Norveçli üç firmanın Uluslararası Çağdaş Mobilya Fuarına
(ICFF) ve beş firmanın ise geçen yıllarda “Why Desing Now”
başlığıyla düzenlenen Cooper Hewitt Ulusal Tasarım Sergisine
katılmasıyla artık
N orveç tasarımının çok popüler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz!

• Maksimum giriş düzeyi: 10 Volt RMS
• Gürültü tabanı:
( 1Vrms, 20 - 20 kHz, dengelenmiş) -135 dB
• THD + N:
( 1Vrms, 20 - 20 kHz, balanced) <0.003%
• Kazanç: (Dengelenmiş) 0 dB
• Ölçümlenmiş çıkış gücü
• 8 Ohm’a: 2x125W
• 4 Ohm’a: 2x200W
• 2 Ohm’a: 2x370W
• Çıkış empedansı: < 0,02 Ohm
• Frekans cevabı: 1 – 150 kHz
• Kanal ayrımı: > 120 dB
• THD ( 20 - 20 kHz): < 0.004%
• Maksimum tepe akımı: >100A
• Sönümleme faktörü: 8 ohm load >350
• Giriş duyarlılığı: 120W çıkış 1.3Vrms
• Giriş duyarlılığı HT: 120W çıkış 1Vrms
• Güç tüketimi: (yük/sinyal olmaksızın) 100W
• Boyutlar:
Genişlik 483 mm - 19 “
Derinlik 405 mm - 16 “
Yükseklik 135 mm – 5.3 “
• Ağırlık: 20,5 kg - 45 lbs

ECI 6 DS, içinde hem bir DAC hem de streaming ünitesi barındırması dolayısıyla
esneklik bakımında sınır tanımayan, Hepsi-Bir-Arada niteliğinde bir amplidir.
Tasarımı başarılı bir ürünümüz olan ECI 5 MK II’ye dayanmakta olup, 2x125
Watt güç sağlayabilmektedir.
ECI 6 DS’yi, iPod, iPhone, Android telefonlar, LAN ve WiFi gibi birçok
kaynaktan yayın akışı alabilmek için kullanabilirsiniz.
Blu-ray, CD çalarlar ve diğer dijital kaynaklar cihazda bulunan iki adet
Koaksiyel, iki Toslink ve bir adet USB girişi vasıtasıyla bağlanabilir.
Analog girişler ise dengelenmiş (XLR) giriş ve üç adet tek uçlu (RCS) giriş
vasıtasıyla bağlanabilir. Cihazda ayrıca bir adet dengelenmiş (XLR) çıkış ve
bir adet tek uçlu (RCA) çıkış da bulunmaktadır.
Müziğinizi en kolay şekilde bulabilmeniz için tasarım, tüm işlevlere
ekranlı bir grafik uzaktan kumanda ile erişebileceğiniz şekilde yapılmıştır.
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Tüm ölçümler 120V / 240V //

Tüm ölçümler 120V / 240V //

50Hz / 60Hz’de yapılmıştır.
• Giriş empedansı: 330 kOhm
• N ominal çıkış için giriş düzeyi: 1 Vrms
• Frekans cevabı: 0.1 - 120 kHz
• Gürültü tabanı: < -110dB
• Çıkış empedansı: < 0,009 Ohm
• Sönümleme faktörü: > 850
• Maksimum tepe akım: > 150 A
• THD + N:
(1 kHz, half power, 8 Ohm) < 0,002%
• Nominal çıkış gücü:
• 8 Ohm: 600 W
• 4 Ohm: 1200 W
• 2 Ohm: 2400W
• Güç tüketimi:( yük veya sinyal olmaksızın) 230W
• Boyutlar:
Genişlik 465 mm – 18.3”
Derinlik 450 mm – 17.7”
Yükseklik 288 mm – 11.3”
• Ağırlık: 41 kg – 90.2 lbs

50Hz / 60Hz’de yapılmıştır.

Electrocompaniet AW600 monaural güç amplisi ses üretimi kapsamında sadakatte en son
noktayı temsil etmektedir. Dünyanın her yerindeki odyofiller, kayıt mühendisleri, albüm
yapımcıları ve bu ürünü inceleyen kişiler AW 600’ün yeniden müzik üretiminde sadakatine
güvenmektedirler. Electrocompaniet AW600 büyüleyici bir performans sergiler, öyle ki onu
kelimelerle anlatmak mümkün olmadığından yaşamanız gerekir. AW600 çok önemli özelliklere
sahiptir: Geleneksel güç kaynaklarından iki kat daha fazla akım verme kapasitesine sahip FTT
(Floating Transformer Technology) güç kaynağı, her şeyiyle birinci kalite devre tasarımı ve en
son teknolojiye sahip bileşenler.

Electrocompaniet AW 400 karakteristik özelliği hızlı ve temiz ses olan, güçlü bir mono amplidir.
• Giriş empedansı: 330 kOhm
Güç amplisi analitiktir ve yüksek düzey yeniden çalım için olduğu kadar tüm dinamikleri
yeniden üretim için yapılandırılmıştır. electrocompaniet AW400 güç amplisi, çok beğeni
• N ominal çıkış için giriş düzeyi: 1.6 Vrms, adjust.
kazanmış
• Frekans cevabı: 0.1 - 130 kHz
AW120 monaural güç amplisinin tasarım felsefesi temel alınarak yaratılmıştır.
• Gürültü tabanı: < -110dB
The AW 400 bünyesinde birçok özellik bulundurmaktadır: Geleneksel güç kaynaklarından iki kat • Çıkış empedansı: < 0,015 Ohm
daha fazla akım verme kapasitesine sahip FTT (Floating Transformer Technology) güç kaynağı,
• Sönümleme faktörü: > 500
her şeyiyle birinci kalite devre tasarımı ve en son teknolojiye sahip bileşenler. Sesten ve mekanik • Maksimum tepe akımı: > 100 A
kalitesinden ödün vermeyen bir üründür. AW 400, 8 Ohm yüke temiz ve güçlü dimaikleri olan
• THD + N:
400 Watt güç sağlamaktadır.
(1 kHz, half power, 8 Ohm) < 0,004%

• Nominal çıkış gücü:
• 8 Ohm: 400 W
• 4 Ohm: 730 W
• 2 Ohm: 1200W
• Güç tüketimi: (yük veya sinyal olmaksızın) 220W
• Boyutlar:
Genişlik 358 mm – 14.1”
Derinlik 470 mm – 18.5”
Yükseklik 261 mm – 10.2”
• Ağırlık: 25 kg – 55.1 lbs
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Tüm ölçümler 120V / 240V //
50Hz / 60Hz’de yapılmıştır.

Tüm ölçümler 120V / 240V //
50Hz / 60Hz’de yapılmıştır.

• Giriş empedansı: 330 kOhm
• N ominal çıkış için giriş düzeyi: 1 Vrms
• Frekans cevabı: 0.1 - 100 kHz
• Gürültü tabanı: < -110dB
• Çıkış empedansı: < 0,008 ohm
• Sönümleme faktörü: > 1000
• Maksimum tepe akım: > 120 A
• THD + N:
(1 kHz, half power, 8 Ohm) < 0,003%
• Nominal çıkış gücü:
• 8 ohm’a 180 W
• 4 ohm’a

350 W

• 2 ohm’a

625W

• Güç tüketimi : (yük veya sinyal olmaksızın) 180W
• Boyutlar:
Genişkil 215 mm – 8.5”
Derinlik 470 mm – 18.5”
Yükseklik 290 mm – 11.4”
• Ağırlık: 22 kg – 48.5 lbs
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Electrocompaniet AW 180 monaural güç amplisi AW600’ün tasarım felsefesine dayalı olup,
tıpkı onun gibi, yeniden ses üretiminde sadakat bakımından son noktayı temsil etmektedir.
Dünyanın her yerindeki odyofiller, kayıt mühendisleri, albüm yapımcıları ve bu ürünü inceleyen
kişiler AW 180’in yeniden müzik üretiminde sadakatine AW 180 müzikalitesi ve sıcak sesiyle
tanınmış bir amplidir.
Electrocompaniet AW 180’de bi-amping için ampli (ler) eklemeye yarayan dengelenmiş bir bağlantı
özelliği de bulunmaktadır. Rahatlıkla köprü modunda kullınalar dört katı bir güç sağlayabilir.

Electrocompaniet AW250R güç amplisi renksiz ve mükemmel yeniden üretim kalitesiyle
tanınmaktadır. Aşina olduğunuz bir kaydın daha ilk notasıyla birlikte AW 250R’nin size
sunduğu müzikal keyfin etkisi altına gireceksiniz.

• Giriş empedansı: 330 kOhm
• N ominal ıkış için giriş düzeyi: 1 Vrms
• Frekans cevabı: 0.1 - 100 kHz

AW 250R birinci sınıf bir devre tasarımına ve son teknoloji ürünü bileşenlere sahiptir.

• Gürültü tabanı: < -110dB

AW 250R’de bi-amping için ampli (ler) eklemeye yarayan dengelenmiş bir bağlantı
özelliği de bulunmaktadır. Rahatlıkla köprü modunda kullınalar dört katı bir güç sağlayabilir.

• Sönümleme faktörü: > 1000

• Çıkış empedansı: < 0,008 ohm
• Maksimum tepe akım: > 120 A
• THD + N: (1 kHz, half power, 8 ohm) < 0,003%
• Nominal güç çıkışı:
(8 ohm) 250 W
(4 ohm) 440 W
(2 ohm) 625W
• Güç tüketimi: (yük veya sinyal olmaksızın) 230W
• Boyutlar:
Genişlik 483 mm – 19” / Derinlik 450 mm – 17.7” /
Yükseklik 210 mm – 8.2”
• Ağırlık: 39 kg – 86 lbs
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TEKN İ K Ö ZELLİ KLER

• Kazanç @ 1 kHz RCA: Ayarlanabilir 39,8 – 71,4 dB
• Kazanç @ 1 kHz XLR: Ayarlanabilir 45,8 – 76,4 dB
• Direnç yükleme (RL):
Ayarlanabilir 10 Ω – 47 kΩ
• Capacitive loading (CL): Adjustable 0 – 350 pF
• Maximum output level: 17.5 V rms (+ 25 dB V)

Yeni Electrocompaniet ECP 2 Fono Pre-Ampli Dynamic Precision fono ampli kılavuz alınarak
tasarlanmıştır. Tıpkı diğer Electrocompaniet ürünleri gibi en son teknolojiye sahip amplilerden
oluşmaktadır ve yapımında tüm sinyal yolu boyunca hepsi doğru akım bağlaşımlı bileşenler
kullanılmıştır.

• Overload margin: > 31 dB @ 1 kHz
• Output impedance:
100 Ω single-ended, 200 Ω balanced
• Frequency response: 20 – 20 kHz +/- 0.2 dB
• RIAA Correction Accuracy: ± 0,1 dB
• Subsonic filter: -3dB @ 11 Hz, 24 dB/octave
• Channel separation: > 85 dB, 20 – 20 kHz
• THD + Noise: < 0.003 % @ 1 kHz
• S/N-R:
96 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 10 dB V output
• S/N-R:
91 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 5 mV input
• S/N-R:

ECP 2 yapılandırılabilir giriş katı sayesinde hayal edebileceğiniz her türlü pikap kolu ve kablo
kombinasyonuyla uyum sağlar. Kaynak olarak kullanılan pikap kartuşu ister MM ya da MC tipi
olsun, kullanıcılar kendilerine en uygun gelen kapasitif ve dirençli yük konfigürasyonunu seçebilirler.
Genel kazanç (gain) da farklı kollardan gelen farklı çıkış düzeylerine uyum sağlayacak şekilde
5 dB’lik kademelerle ayarlanabilir. ECP 2 RIAA yeniden çalım balans eğrisi standardına sıkı sıkıya
bağlıdır, aynı zamanda eğrilmiş plakları çalarken oluşan istenmeyen sinyalleri filtreleyebilir.
ECP 2 tam dengelenmiş, tam ölçekli bir fono katıdır.

ŞASİ: Electrocompaniet ECG-1 üç katmandan oluşan sandviç gibi bir yapıya sahiptir: Akriliğin iç
yalıtımından, alüminyumun sertliğinden yararlanmaktadır. Farklı materyallerin kullanılmasıyla
oluşan bu sandviç yapısı iç titreşim yalıtımını daha da arttırır, böylece şaside hiç bir rezonans
sorunu olmaz.
DÖNER TABLA: ECG 1’e plaklarda kullanılan vinil malzemeye çok benzeyen, akrilikten
yapılmış bir döner tabla yerleştirilmiştir. Bununla herhangi bir tabla matı kullanmaya gerek
kalmaksızın plağın doğrudan tabla üzerine yerleştirilebilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle iki
parça arasında “güçlü” bir bağlaşım sağlanmakta, yani esasen LP “tablanın bir parçası” haline
getirilmektedir. Tablada kullanılmış olan akrilik malzeme iyi bir iç yalıtıma sahiptir, böylece
metal bir tabla gibi “çınlama yapmaz”.
MOTOR: ECG-1 pikaba, iki fazlı bir düşük harmonikli analog sinüs dalgası kontrolü tarafından
mükemmel şekilde idare edilen bir 24 Volt Alternatif Akım eşzamansız motor yerleştirilmiştir. Bir
Alternatif Akım motoru çok hassas olup, motor kumandasının frekansını bir Doğru Akım motorun
yaratacağı komplikasyonlar olmaksızın ve fazla mühendislik çabasına gerek olmaksızın izler.

• Pikap kolu:
• Jelco arm SA-750EB:
• Static balance “S” Shaped pipe type
with oil damping system
• Effective Length 255mm
• Overhang 15mm
• Offset angle 21°
• Trucking Error Angle +1.42 to -0,97 °
• Horizontal Sensitivity 30mg
• Vertical Sensitivity 20mg
• Suitable Cartridge Self weight 4-12g
• Range of Height Adjustment 38mm-60mm
• Motor:
• AC Synchronous Motor

PİKAP KOLU: ECG-1’e Jelco SA-750EB pikap kolu yerleştirilmiştir. 4 ila 12 gram
ağırlığındaki fono kartuşlarını taşıyabilir.

67.4 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 500μV input

• 2 phase ultra low harmonic sine wave motor
controller with analogue class-e amplifier
• Şasi
• Sandwich Construction

• Dimensions:
Width 465 mm – 14.6”

• Boyutlar: 465mm x 360mm x 130mm

Depth 371 mm – 14.6”

(with tone arm)

Height 78 mm – 3”
• Ağırlık: 14 kg - 30 lbs

• Weight 9 kg. / 19.8 lbs.

•
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Nihai tasarım detayları ve teknik özelliklerle değişebilir
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Hoparlörler
Müziği çalındığı gibi yeniden üretmek

THE NORDIC TONE

THE NORDIC TONE

The Nordic Tone - Model 1
Nordic Tone – Model 1, bugüne dek hoparlör tasarımı üzerine
yürütülmüş en geniş ar&ge projelerinden birinin sonucunda
ortaya çıkmış ilk üründür. Endüstri mühendisleri, akustik
uzmanları, mühendisler ve metalurjistlerden oluşan multidisipliner
bir ekip
bu çok özel, yüksek performanslı hoparlörleri üretebilmek için üç
yıl çalıştı.
Amacımız ev ortamında doğal bir sese ulaşmak, aynı zamanda
da ürünlerimize evin iç dekorasyonunun parçası olan bir sanat
eseri
gibi işlevsellik gösterecek, büyüleyici ve modern bir tasarım
kazandırmaktı.
Böylece ortaya size sıradanlığın çok ötesinde bir“tam orada
olma”
Hissi yaşatan bu ürün çıktı.

Bu yöntemi daha da geliştirmek için tüm muhafazayı 2500N ile
yüklenmiş çubuklarla öngerilime tabi tutuyoruz. Muhafazanın içindeki
emicilere, parçaların arka tarafına ulaşan ses dalgalarından gelen
yansımaları önlemek için kama şekli verilmiştir. Kaliteli bileşenler
arasında oluşan sinerji doğal bir ses deneyimi
oluşturmaktadır.

Hoparlör sürücü üniteleri
The Nordic Tone - Model 1’in içindeki sürücü üniteler
Birbirlerinie tamamlayacak şekilde özenle seçilmiştir. Dünyanın
önde giden iki üreticisi, yani SEAS ve Scan Speak tarafından
bizim hoparlörlerimize özel olarak üretilmiş ünitelerdir.

Kabin

Müziği çalındığı gibi
yeniden üretmek !

Tasarım:
Üç yollu sonsuz hoparlör ekranı
Frekans cevabı:
28 - 35000 Hz ±2dB

Patentler bekleniyor

Duyarlılık:
90 dB, re 2.83V @ 1m
Nominal empedans: 6 Ohm
Boyutlar:
108x52x36 cm (yxdxg)
Ağırlık: 75 kg / speaker

Bizim teknolojimizin,
hoparlör kabinlerinin
kalın, ahşap malzemelerden
yapılmasını öngören geleneksel anlayıştan ayrıldığı
nokta tam da bu.
Electrocompaniet, kabinlerin yüzeyleri kavislendirilmiş
ince, hafif ve sert malzeler kullanılarak yapılması
gerektiğine inanmaktadır.
Yüzeylerin iki misli
kavislendirilmiş olması
sertliği arttırıyor – çekme
alüminyuma göre on misli
yassı levhalara göre ise
yüz kat.

Malzeme
malzemesi

Kabinin ana yapım

son derece sert, ince, kıvrımlı
yüzeyler oluşturacak şekilde
biçimlendirişmiş kum döküm
alüminyumdur. İ çteki
duvarlar titireşimleri sönümleyen katmanlarla kaplıdır.
Kabin bölümleri birbirlerine
viskoelastik yapıştırıcılarla
birleştirilmiş ve daha sonra
2500N ile yüklenmiş çubuklarla ön gerilime tabi tutulmuştur.
Böylece kabin müzikte
herhangi bir renklenmeye
sebep olmaz, yüksek ses
düzeylerinde bile holografik ve doğru bir yeniden ses üretimini
mümkün kılar.

ince, hafif ve sert bir muhafaza bulma yönündeki arayışımız
şunlara dayanmaktadır:Hafif ve sert strüktürlede görülen yüksek
frekans rezonansları çok daha kolay absorbe edilir. Bize 7 mm’
lik
Crossover
dökme alüminyumdan dış kabuğu sönümleme faktörü yüksek bir Crossover filtreleri hesaplamalar, ölçümler ve dinleme testlerinden
sandviç yapısıyla içten destekliyoruz. Aslında bu sönümleme
oluşan yinelemeli bir sürecin sonucunda ortaya çıkmıştır.
yöntemi
Bu konuda uzman bir firma olanAlman Mundorf GmbH’den
uçaklarda kullanılana benzer bir yöntemdir. Yolcular bir uçakta aldığımız bileşenlerle oluşturulmuştur. Bu bileşenler arasında gümüş
insan yapımı en gürültülü gürültü kaynaklarından birine, yani
ve altın alaşımlı kapasitörler de yer almaktadır.
jet motoruna yakın bir yerde seyahat etmelerine rağmen, işitme
duyuları bundan zarar görmez.

AKSESUARLAR

Sinyal Kablosu

EC XLR

CD CLAMP

SPIDER

The EC XLR Electrocompaniet ampliler ve kaynak
cihazlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Kablolarımız 0,5, 1,0 m uzunluğundadır.

Spider kelepçe Electrocompaniet tarafından
EMC 1 UP’ın daha iyi performans gösterebilmesi
için tasarlanmıştır.

Spider’ın üç rengi bulunmaktadır: siyah, mavi ve gümüş.

XLR - RCA

ELECTROCOMPANIET AS
Breivikveien 7
4120 Tau
Norway
Tel. +47 51 74 10 33
Sales & Order
+47 51 74 10 23
E-mail: sales@electrocompaniet.no

Spider CD’yi hem yuvaya doğru bastırır hem de ortalar.
Böylece CD daha iyi okunabilir.

ADAPTÖR

Norveç
Ana ofis ve fabrika

RCA dişiden XLR erkeğe adaptör erkek bir RCA’yı
Dişi bir XLR’a bağlamak için kullanılır.
Bu kaliteli adaptör düzgün bir bağlantı sağlayarak
temiz bir sinyal bütünlüğünü korur.

Almanya
Electrocompaniet Europe GmbH
Wurzerstr. 16
53175 Bonn
Germany
Tel. +49 228 92 39 42 91
E-mail: info@electrocompaniet.de

ABD
Electrocompaniet Distribution Inc.
13945 PierceRoad
Saratoga, CA95070
Contact Geir F. Skjæveland
Tel. +47 51 74 10 23
Tel. +1 (669) 231-0100
E-mail: gfs@electrocompaniet.com

35

34

Made in Nor way
Norway ana ofis: Tel: +47 51 74 10 33 • email: sales@electrocompaniet.no

www.electrocompaniet.no

