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UMA COMPACTA QUE
PEDE MEÇAS
A MUITAS GRANDES

TESTE

Electrocompaniet
ECI 6DX MKII
um companheiro
sempre disponível
em todos os
momentos
e ocasiões
Jorge Gonçalves

A

Electrompaniet é um fabricante norueguês com uma respeitável idade no domínio da electrónica de consumo, pois uma empresa
que está quase a comemorar os 50 anos
de actividade é algo de notável, principalmente num país cuja dimensão é relativamente pequena. Isto embora não seja de
desprezar o acervo cultural desenvolvido
pelos noruegueses e resultante de actividade de compositores tais como Grieg, de
quem aprecio sobremaneira a suíte Peer
Gynt, pintores de onde se destaca Munch e mesmo, para além de Electrocompaniet, mais algumas marcas de alta-fidelidade, onde a Hegel ocupa uma posição
preponderante. Isto para não falar na Tidal, que poucos sabem que era originalmente norueguesa, e na editora 2L Re-
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cords, com excelentes propostas em vários
formatos e resoluções, mas com uma ênfase muito especial no DSD. Fundada em
1973 por Per Abrahamsen, a marca rapidamente ganhou amplo reconhecimento através de um amplificador estéreo de
25 W de potência de saída, o The 2 Channel Audio Power Amplifier. O inovador design e a apelativa sonoridade foram desde
sempre as grandes armas da Electrocompaniet, que viu a sua projecção aumentar
ainda mais quando recebeu o reconhecimento público de Michael Johnson e Quincy Jones exarado num dos álbuns de música mais vendidos de sempre – Thriller.
Sempre atenta às evoluções do mercado, a Electrocompaniet achou que era
chegado o momento de estar presente
numa área que começa neste momento a
ter propostas de tudo quanto é fabricante
de electrónica, mesmo no caso das mar-

cas mais tradicionais: os amplificadores integrados com capacidades de streaming. E
vai daí pegou no bem-sucedido ECI 6 MKII
e resolveu acrescentar-lhe um DAC e um
módulo de streaming, tendo o resultado
sido o amplificador integrado de que vou
falar hoje, o ECI 6DX MKII, o qual passou a
ser o topo da gama.

Descrição técnica
A caixa externa do ECI 6DX MKII, com o design habitual na marca nos últimos anos e
que joga com uma frente em acrílico com
uma espessura de 10 mm, na qual alternam os tons de ouro e azul, duas cores que
desde há séculos se considera jogarem
muito bem em conjunto, tem um aspecto
sólido e o peso global indicia desde logo
que não foram feitas poupanças naquele
que é um dos componentes mais importante e dispendiosos de um equipamento de amplificação de potência – a fonte
de alimentação. No painel frontal destaca-se de imediato o amplo mostrador com
dígitos de cor azul, situado no lado esquerdo, e o conjunto de quatro teclas à direita,
numa configuração de losango que permitem aceder à selecção de entradas e ao
menu de controlo. Ao centro temos o botão de ligação da alimentação, em torno
do qual um círculo luminoso, de cor azul,
pois claro, dá uma ideia aproximada do nível de volume. Tudo somado, temos que
considerar que os nórdicos têm muito bom
gosto, jogando sempre com um estilo de
design de linhas simples, sem grandes ornatos, e de resultado altamente apelativo.
Olhando para a parte traseira, apercebemo-nos logo dos quatro imponentes
terminais múltiplos de ligação dos cabos
das colunas, bem como das entradas de
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fontes externas analógicas, na forma de fichas RCA e XLR para CD, e fichas RCA (não
balanceadas) para Auxiliar, DVD e Cinema
em Casa, esta com bypass do controlo de
volume, e das saídas de sinal de linha, caso se queira utilizar um amplificador de
potência externo, duplicadas em termos
de XLR e RCA. As entradas digitais incluem
uma USB A do tipo assíncrono, duas TosLink, Ethernet (RJ45), uma USB B e duas
coaxiais. Duas tampas de plástico escondem as duas antenas miniatura para a ligação Wi-Fi. Uma ficha DB9 para RS-232, e
uma entrada e saída de trigger por jack de
3,5 mm conferem ao ECI 6DX MKII capacidades de controlo externo, fechando-se o
leque de ligações traseiras com a habitual
ficha IEC para a entrada de sector.
Retirada a tampa superior, bem pesada, pois é de aço com talvez 1,5 mm de
espessura, deparamo-nos com um chassis
quase integralmente preenchido por componentes electrónicos distribuídos por vários circuitos impressos. A rectificação das
tensões de alimentação dos andares de
potência tem lugar através de uma ponte de quatro díodos independentes, estando a filtragem a cargo de um banco de
oito condensadores de 10.000 µF / 80 V.
O transformador toroidal tem uma potência que deve andar em volta dos 500 VA, a
julgar pelas suas dimensões, e um relé ligado a circuito de atraso de ligação garante que não ocorram picos nas colunas no
momento da activação do interruptor de
alimentação. Os circuitos de pré-amplificação e os conversores D/A estão situados
por debaixo de uma placa de blindagem,
pelo que em relação a eles pouco posso
dizer, embora consiga acrescentar que a
conversão D/A está entregue a uma solução Delta Sigma mista da Burr-Brown e
da Cirrus Logic, que aceita sinais digitais
PCM com resoluções até 24 bit / 192 kHz
e DSD até DSD128. O controlo de volume tem lugar através de um potenciómetro motorizado Alps da série azul, com
uma engenhosa solução para a apresentação circular do nível de volume no painel
frontal. A placa que contém os circuitos de
streaming e o acesso Wi-Fi foi desenvolvida pela própria Electrocompaniet, ao contrário do que acontece com a esmagadora
maioria dos fabricantes que recorre a soluções «chave na mão», tais como os módulos Stream da austríaca Stream Unlimited,
igualmente especialista na fabricação de
sistemas de transporte de discos prateados. O controlador utilizado neste circuito
é um Dual ARM Cortex de 32 bit, com uma
frequência de relógio de 1 GHz, e o protocolo de comunicação é o 802.11ac. Já no
que se refere à entrada RJ45 ela é do tipo
Gigabit, ou seja, aceita um débito máximo
de dados de 1 Gbit/s.

Os amplificadores de potência têm
uma topologia diferencial com um nível
de realimentação global reduzido e recorrendo a dois pares complementares
de transístores MJW3281A/MJW1302A
funcionando em classe AB com um nível
relativamente elevado de corrente de polarização. Estes transístores de potência de
tecnologia bipolar foram desenhados especificamente para aplicações em circuitos
de áudio e exibem uma elevada linearidade para valores de corrente entre os
100 mA e os 7 A, com um ganho mínimo
de 45 a 8 A de corrente de colector. É assim possível à Electrocompaniet especificar uma potência de saída de 125 W por
canal a 8 Ohm, valor este que passa para
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200 W a 4 Ohm e 370 W a 2 Ohm, níveis
mais que generosos para qualquer audição caseira, diria eu. Um completo controlo remoto permite comandar a maioria das
operações mas, como será mais habitual
nos tempos que correm, nada como utilizar a aplicação EC Play. Esta App foi renovada recentemente para a versão 2.2
e tem agora uma interface gráfica muito
apelativa e menus de utilização intuitiva,
nomeadamente em termos do acesso às
contas dos serviços de música em streaming mais comuns – Tidal (incluindo Tidal
Connect), Qobuz e Spotify. É igualmente
importante destacar desde já que o ECI
6DX MKII cumpre as especificações Roon
Ready, o que facilita grandemente a sua
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inserção num sistema com streaming através das soluções de software ou de software e hardware da Roon, como é o caso
do meu.

Audições críticas
A entrada de um amplificador integrado
no meu sistema implica que a electrónica da Constellation passe a «segundo plano», mantendo-se, no entanto, a restante parafernália, na forma da fonte digital
Roon Nucleus Plus com o Pro-Ject Pre Box
RS2 Digital como descodificador D/A e
renderer de MQA (descodificação completa) e, no domínio analógico, o gira-discos
Basis com braço SME V Gold e cabeça Air
Tight PC1 Supreme. As colunas eram inicialmente as QUAD ESL63 Pro, e os cabos
de interconexão e coluna eram predominantemente da gama Select, da Kimber.
Na alimentação de sector pontuava a régua de tomadas Vibex Granada Platinum
à qual ligavam todos os equipamentos
electrónicos em uso, com o ECI 6DX a ser
provido de energia através do cabo Tiglon
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TPL-2000A. A meio do teste utilizei ainda
como fonte o leitor de CD/SACD MCD600,
da McIntosh. Já na fase final do teste foram
ainda combinadas com o ECI 6DX as colunas B&W 805 D4, igualmente em teste.
A Electrocompaniet é uma marca de
que já ouvi diversos equipamentos, tendo-me ficado na memória os excelentes
resultados obtidos pelo João Ganho com
uma bateria de amplificadores monobloco
Nemo a amplificar as suas preciosas B&W
801 D. Aliás, menos não seria de esperar, porque, embora, ao que eu saiba, Per
Abrahamsen nunca o tenha confirmado
publicamente, os Nemo foram desenhados para funcionarem com as 801, situação essa igualmente implementada com
amplo sucesso pela EMI nos estúdios de
Abbey Road. E, como o ECI 6DX vinha já
bem rodado das mãos do Alberto, da Esotérico, nada mais simples que colocá-lo na
mesa Solid Steel que está disponível para situações destas e dar «fogo à peça».
Depois de ter seguido os procedimentos
descritos no parágrafo seguinte fiquei de

imediato com uma ideia muito clara da
qualidade da entrada analógica de linha
do ECI 6DX, realmente de muito bom nível e, ao passar a fonte para o Roon, constatei que finalmente alguém está a ouvir o
que ando a dizer há anos: o streaming tem
que funcionar de um modo simples e imediato e não com a necessidade de se entrar por áreas que para muitos amantes da
música são quase herméticas, tais como
acesso a servidores, endereços IP e quejandos. De facto, foi ligar o Nucleus Plus
ao Roon, seleccionar a entrada «Media» e
a partir daí tinha o ECI 6DX a debitar música de modo fresco e álacre, sem necessidade de qualquer outra intervenção da
minha parte. Só não percebo como é que
levou tanto tempo a chegar-se a uma solução que andei a solicitar já lá vão para aí
pelo menos 12 anos, como descobri agora
enquanto dava uma passagem pela minha
colecção de revistas. O funcionamento da
aplicação EC Play foi igualmente do mais
simples que existe, embora eu tenha utilizado na maior parte do tempo a interfa-
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ce do Roon, principalmente porque a ela já
estou muito habituado.
Para evitar fazer demasiadas mudanças no meu sistema, comecei por ligar a
saída analógica do Pro-Ject Pre Box RS2
Digital na entrada balanceada de CD do
ECI 6DX. Mas foi sol de pouca dura porque
achei que o teste deveria ser realizado de
modo pleno e, passadas as primeiras horas de aclimatação à sonoridade e performance do integrado da Electrocompaniet,
utilizei então a entrada USB B deste, ligada
directamente ao Roon Nucleus Plus através de um cabo USB AudioQuest Carbon.
E, pensei eu, se estava perante um amplificador proveniente da Noruega, porque não ouvi-lo a tocar a suíte Peer Gynt
acima citada? E que bem soou a abertura
desta peça, com os sons quase primaveris,
suaves e espaciais a serem reproduzidos
com uma extrema naturalidade, demonstrando uma disposição matinal fresca e jovial. O segundo andamento, Morte de Ase,
foi igualmente reproduzido com grande rigor e naturalidade, manifestando agora de
modo evidente o carácter soturno que lhe
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é inerente, preparando-me para o apogeu
dinâmico do Átrio do Rei da Montanha,
talvez a parte mais conhecida desta obra.
Aqui a combinação entre coro e orquestra
funcionou de maneira quase perfeita, com
uma clara distinção entre os imponentes
crescendos orquestrais e os naipes vocais
do coro e uma volumetria espacial com
uma envolvência que evidenciava de modo bem evidente as capacidades de recriação do palco espacial do ECI 6DX.
E, continuando no espírito escandinavo, embora não querendo cair nos estereótipos já bem conhecidos da 2L Records,
resolvi ouvir uma peça de música electrónica minimalista com o nome Colorazione, de Arne Nordheim, interpretada
pelo duo Cikada, neste caso apenas por
Ake Parmerud. Confesso que o minimalismo não é a minha praia, embora o saudoso Jorge Lima Barreto me tenha tentado
iniciar nestas artes nos tempos em que escreveu artigos sobre música para a revista
Hi-Fi que dirigi por meia dúzia de edições.
Mas o ECI 6DX conseguiu prender-me à
música de uma maneira quase inebriante,

rodeando-me de arabescos musicais que
me fizeram olhar de um modo diferente
para este género musical, começando pela entrada de percussão cheia de energia
e vivacidade e continuando depois pelos
sons espaciais plenos de harmonias e com
nuances melódicas de que antes não me
tinha apercebido. Tanto que continuei a
experiência por mais duas ou três peças do
mesmo trio, sempre com imenso agrado.
A combinação com as B&W 805 D4
mostrou duas coisas: uma é que não foi só
o Nemo que foi desenvolvido para funcionar com as colunas da B&W, pois a combinação dos dois componentes funcionou
que nem sopa no mel; a outra que, perante colunas electrodinâmicas, algo mais exigentes em termos de corrente, o ECI 6DX
continua impávido e sereno a manifestar
todas as suas grandes qualidades em termos de reprodução da música, não se perturbando nem um milímetro por passar a
ter que fornecer corrente em quantidades
mais imponentes – e olhem que o meu
entusiasmo pela qualidade da combinação
me levou a experimentar ouvir faixas de
rock de Led Zeppelin e Metallica a níveis
sonoros que devem ter causado alguma
emoção nos meus vizinhos que, sempre
educados e conhecedores das minhas actividades pois recebiam sempre convites
para o Audioshow, nunca se queixaram.
E era chegado o momento de passar a
um dos estilos de música que mais aprecio, o jazz, na forma do disco The Complete Sessions, em que Louis Armstrong se
integra na orquestra de Duke Ellington.
Temos aqui um excelente exemplo de jazz de grande qualidade interpretado por
grandes músicos tais como, para além dos
dois citados, Trummy Young no trombone,
o sublime clarinetista de New Orleans Barney Bigard e ainda o virtuoso contrabaixista Mort Herbert, os quais interagem com
uma grande subtileza e qualidade com
Duke. O original que ouvi tinha uma resolução de 24 bit / 96 kHz e foi reprodu-
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zido de maneira brilhante através do ECI
6DX em termos de separação, tridimensionalidade e arejamento. A resolução tonal
é de primeira ordem e as expressões dinâmicas e a velocidade de reprodução de
transientes são apresentadas de maneira vívida e realista. Ouvir a minha favorita Duke’s Place foi um verdadeiro prazer:
muito peso e foco nos graves, uma belíssima vibração no extremo agudo dos pratos
e uma liderança assumida de Louis, com
os sons do seu inconfundível trompete a
estenderem-se para zonas bem profundas
do palco sonoro. Consegui ouvir o movimento de pessoas através do espaço de
gravação e papéis a serem remexidos e tinha na minha frente pistas bem definidoras do estúdio, incluindo uma volumetria
bem razoável, algo que confirmei mais tarde quando li que o disco tinha sido gravado nos estúdios da RCA. Passando a I Got
it Bad, and That Ain’t Good, o contraste entre o piano muito especial de Duke
e o quase murmurar de Armstrong, com
momentos em que suspende a respiração
para depois partir para aquelas enormes
inspirações que lhe inflam as bochechas,
dão origem a uma sensação quase espectral de ter os músicos ali na minha sala.
A reprodução espacial era tão precisa que
eu conseguia distinguir os mais pequenos
movimentos corporais dos dois intérpretes, com a sua genialidade a conduzir a um
poderoso final cheio de panache e humor.
A finalizar, refiro o Concerto para Violino, de Beethoven, com Jascha Heifetz no
violino e Charles Munch a dirigir a Orquestra Sinfónica de Boston. A sonoridade desta gravação era excepcionalmente cálida
e arejada, com as massas de instrumentos de cordas e metais a ostentarem em
simultâneo peso e limpidez, e uma marcada distinção entre os instrumentos a nível individual em relação ao colectivo, tal
como é evidente, por exemplo, no movimento final, quando temos um interessante diálogo entre um fagote que se destaca
da orquestra e «comenta» as notas emitidas por um violino. Os graves eram cheios
e bem focados, embora nunca interferindo nos sons das frequências médias, que
noutros amplificadores podem ficar indistintos. Foi particularmente agradável ouvir,
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no segundo movimento, os suaves movimentos de arco de Heifetz em contraste
com os pizzicatos situados à esquerda, por
detrás da coluna, em ambos os casos distintos, embora sempre ligados, da sonoridade cheia da caixa de madeira, com as
notas mais altas no tema principal do movimento final a nunca soarem brilhantes
ou sibilantes, pura e simplesmente cantando.

agradável, excelentes capacidades de reprodução espacial e energia para dar e
vender. A compatibilidade com a plataforma Roon é bem-vinda e está muito bem
implementada, e a aplicação EC Play é um
perfeito complemento para os utilizadores
mais virados à combinação entre boa música e tecnologia moderna. Vale o seu peso em ouro, e olhem que é bem pesado.

Conclusão

Amplificador integrado

Este ECI 6DX MKII trouxe até mim todas as
boas memórias que tinha da Electrocompaniet, adicionando-lhes toques de modernidade que em muito aumentam a versatilidade e ergonomia deste amplificador
integrado. Tem uma sonoridade muito
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