
B E Z D R Á T O V Ý  M O D U L Á R N Í  A U D I O  V I D E O  S Y S T É M



MODULARITA
Jednoduchý způsob, jak přinést hudební a filmovou produkci, v HiFi  
kvalitě, do celé domácnosti. Kombinací různých komponentů, můžete 
vytvořit vše, od malého kuchyňského rádia, až po velké domácí kino.

Jak to funguje?
Vyberete si síťový přehrávač a připojíte jej k domácí síti pomocí ethernetového kabelu 
nebo bezdrátové sítě. K dispozici je několik typů síťových přehrávačů, tak aby vyhovovaly 
Vašim potřebám. Některé jsou v provedení "all-in-one" s reproduktory, ostatní lze připojit 
k Vašemu stávajícímu zařízení, v nabídce jsou i přístroje s možností streamování videa 
a s integrovaným ovládacím panelem.

K tomuto síťovému přehrávači mohou být přidány další aktivní reprosoustavy. Jedná se 
o bezdrátové připojení a ke streameru se připojí automaticky. K základnímu přehrávači

lze přidat další reprosoustavy a vytvořit tak stereofonní
sestavu nebo až 7.4 kanálový sestém pro domácí kino. 

Lze také použít další síťový přehrávač(e), pro ozvučení 
více pokojů. Stejně jako první streamer jej připojíte 

k síti pomocí kabelu nebo WiFi. Všechny
můžete velmi snadno ovládat pomocí

stejné aplikace.

NÁVRH 
Výrobky řady EC Living představují 
čistý skandinávský design 
a inženýrství.

Navrženo a vyrobeno v Norsku
Nezaměnitelná kombinace tkaniny, dřeva a kovu poskytuje přístrojům nadčasový 
design a provedení. Jak byste čekali, design je typicky skandinávský. Inspirovaný 
norskou krásnou přírodou, která je všude kolem nás.

Všechny komponenty se vyrábí v našich nejmodernějších zařízeních, na západním 
pobřeží Norska. Na rozdíl od jiných výrobců je to nejen montáž, ale také výroba 
dílů a součástí.
Výroba celého systému v Norsku nám umožňuje zajistit nejvyšší možnou kvalitu.

Váš styl
Styl je osobní a vyžaduje, aby byly co nejlépe splněny Vaše představy. 
To je důvod, proč lze každý výrobek řady EC Living  přizpůsobit Vašemu 
stylu. Je k dispozici mnoho různých barev a povrchových úprav, ze 
kterých je možné vybírat. Od klasické matné černé, po bílou a provedení 
s měďěnou povrchovou úpravou nebo dokonce ručně zpracované 
dřevo. K dispozici jsou i jejich kombinace tak, aby 
vyhovovaly Vaší situaci.

Dokonce se ani nebudete muset o stylu  
rozhodnout při koupi produktu. Můžete 
vždy změnit svůj názor později. Proč 
nezměnit vzhled Vašeho HiFI, při 
změně výzdoby Vašeho pokoje?



NAPROSTO JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
Vyberte si svůj oblíbený přístroj 

Všechny síťové přehrávače řady EC Living lze ovládat pomocí jakéhokoliv tabletu, smartfonu, 

počítače PC/Mac nebo rovnou ze samotného systému. Naše bezplatná aplikace pro iPhone, iPad a 

Android nabízí snadný přístup ke všem funkcím a nastavením systému. To umožňuje Váš systém 

automaticky najít, nastavit a ovládat. Všechny streamery jsou také kompatibilní s funkcemi Spotify 

Connect a Apple AirPlay, což Vám umožní přenášet přehráváný obsah přímo ze svého telefonu, 

tabletu nebo počítače se systémem Mac. Pro ovládání přehrávání můžete také použít jakoukoliv 

UPnP kompatibilní aplikaci. Jako poslední možnost nabízejí všechny síťové přehrávače EC Living 

intuitivní webové rozhraní. To umožňuje konfigurovat a ovládat přístroj, bez nutnosti instalace 

dalšího softwaru nebo obav týkajících se kompatibility.

          TANA SL-1           

TANA SL- 1 představuje all-in-one řešení, 
kombinující bezdrátovou aktivní reprodukto-
rovou soustavu a audio streamer. Umožňuje 
přehrávat hudbu z Vaší sbírky nebo z internetu. 
Ovládání je jednoduché, buď pomocí aplikace 
nebo webového prohlížeče. Je dokonalým 
společníkem pro ozvučení ložnice, kuchyně, 
pracovny a pod.

V kombinaci s aktivní reprosoustavou TANA L-1 
vytvoříte stereofonní HiFi systém. 
Budete ohromeni velkým zvukem tohoto 
malého systému.

Vyberte si ze široké škály barev a povrchových 
úprav a navrhněte si systém, který bude vyho-
vovat Vašemu stylu. Jak pruhy, tak tkaniny jsou 
k dispozici v široké škále barev a materiálů. 
Navštivte naše webové stránky k vyzkoušení 
všechny možných kombinací, tak aby 
odpovídaly vašemu vlastnímu vkusu.

ZESILOVAČ
• 150 W, zesilovač třídy A-B

SKŘÍŇ
• Tuhá hliníková skříň
• Dvoupásmová bassreflexová reprosoustava

KONEKTIVITA
• 1 x USB pro externí úložiště
• 1 x TOSlink a 1 x koaxiální vstup
• 1x Ethernet 10/100/1000 Mbit /s

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
• Pokročilé WiFi standardu 802.11 AC s MIMO
• bezdrátové propojení reprosoustav, 24 bitů/96kHz

PARAMETRY SÍŤOVÉHO PŘEHRÁVAČE:
• Spotify Connect
• TIDAL
• WiMP
• Qobuz
• Internetové rádio

PODPOROVANÉ FORMÁTY:
• Všechny běžné formáty včetně: WAV / WAVE,
MP3, AAC, Vorbis, AC3, DTS, ALAC, FLAC, APE, 
WMA, a to až do rozlišení 24bitů/192 kHz, DSD, 
až do DSD 128 (5,6 MHz)



TANA L-1 je doplňková k bezdrátová reprosoustava. Může být použita k posílení ostatních modelů a vytvoření 

HiFi systému nebo systému domácího kina.

Opravdu to není jen obyčejná reprosoustava. Je to výsledek míšení nadčasového skandinávského 

designu se čtyřiceti lety zkušeností a vlastní technologií, ve snaze o dokonalou reprodukci hudby. Je to 

zůstat věrný svým zásadám a filozofii. Tam, kde mnoho jiných kompaktních systémů používá zesilovače 

třídy D a jednoduché ekvalizéry, používáme analogové zesilovače třídy AB a sofistikované zpracování 

signálu. Ve výsledku opravdu záleží na hudbě.

TANA SLT-1 je naše nejkomplexnější audio řešení, obsahující reproduktory, zesilovač, audio streamer 

a dokonce i ovladač! Stejně jako TANA SL-1, může přehrávat hudbu z Vaší sbírky nebo z internetu.  

Ovladač na vrcholu zařízení ještě více usnadňuje výběr skladeb. Samozřejmě, že je možné jej ovládat 

také prostřednictvím aplikace nebo webového prohlížeče, pokud se nepohybujete poblíž přístroje. 

Ideálně se dá použít jako kuchyňské rádio, přehrávač do ložnice, na terasu a pod.

Zkombinujte jej s aktivní reprosoustavou TANA L-1 k vytvoření stereofonního HiFi  systému nebo ozvučení 

velké místnosti. Budete ohromeni velkým zvukem tohoto malého systému.

     TANA SLT-1 

ZESILOVAČ
• 150 W, zesilovač třídy A-B

SKŘÍŇ
• Tuhá hliníková skříň
• Dvoupásmová bassreflexová reprosoustava

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
• bezdrátové propojení reprosoustav, 24 bitů/96kHz

TANA L-1 



HIGH-END AUDIO DNA

Vlastní reproduktory

Reproduktory jsme si sami 
pečlivě navrhli tak, aby co 
nejlépe splňovaly požadavky 
tohoto konkrétního systému. 
Od základů jsou optimalizo-
vány pro práci v co nejmen-
ším prostoru, jak je to jen 
možné a ve spojení s DSP.

  Tuhá kovová skříň

Šasi je vyrobeno ze 100% hliníku, 
s přidanými výztuhami. Díky tomu se, 
i při přehrávání s vysokou hlasitostí, 
nevytvářejí žádné rušivé vibrace 

Spínaný zdroj s vysokou účinností

Přístroj používá moderní, vysoce účinný, spínaný napájecí 
zdroj s výkonem 160W. Na rozdíl od jednodušších zdrojů 
má více než 90% účinnost a má velmi nízkou úroveň 
šumu. Díky tomu může zesilovač vytvořit velmi čistý 
a poutavých zvuk.

    Výměnné pásy

 Bezdrátový přenos dat

Vysoce výkonný chipset 802.11ac MIMO se připojí k Vaší síti. Řídí se 
nejnovějšími WiFi standardy pro zajištění kompatibility a nabízí nejvyšší 
možnou datovouou propustnost.

 Zabudovaný ovládací panel 

Díky volitelnému sedmi palcovému dotyko-
vému displeji můžete zařízení přímo a snadno 
ovládat. Dotykový displej má vysoké rozlišení 
a panel typu IPS, s velikou barevnou hloub-
kou, abyste si mohli prohlížet hudební kni-
hovnu v celé její kráse.

Bezdrátové HD spojení reprosoustav

Pro přenos audio dat z hlavního systému do dalších reprosoustav v místnosti, 
v reálném čase, se používá speciální spojení s rozlišením 24 bitů/96 kHz.  Je 
speciálně navrženo tak, aby byly reproduktory synchronizovány v rámci 
jedné mikrosekundy, což není možné dosáhnout pomocí běžného WiFi.

 DSP

Digitální signálový procesor (DSP) je odpovědný za "kouzla", díky 
kterým mají tyto malé reproduktory tak velký zvuk. To se týká 
především pokročilých algoritmů zajišťujících korekci přirozené 
ztráty nízkofrekvenčního obsahu v malé skříni, které však musí 
zároveň stále udržet kontrolu nad měniči. Všechny algoritmy jsou 
aplikovány na frekvenci 96 kHz, a plovoucí desetinnou čárkou, 
což je činí hudebně velmi transparentní.

 Streamovací modul Electrocompaniet

Náš vlastní audio streamer je konstruován pro co 
nejlepší vlastnosti a schopnosti. Je vybaven multi-
jádrovým ARM procesorem, gigabitovým Ethernetem, 
USB a SPDIF.

       Zesilovač třídy AB

Tam, kde většina ostatních kompaktních systémů 
používá digitální zesilovače třídy D, tam v našich 
reprosoustavách využíváme analogové zesilovače třídy 
AB. Jde o stejnou topologii apojení, používanou ve 
většině high-endových zesilovačů, poskytující 
vynikající teplý a prostorový zvuk.

Jak pruhy,  tak tkanina jsou k dispozici 
v široké škále barev a materiálů.



RENA S-1 
Síťový přehrávač

 RENA SV-1 
Dokonalé video

RENA SV-1 rozšiřuje řadu přístrojů EC Living o HD video. Navzdory své malé velikosti, je to 

kvalitní řešení jak pro přehrávání zvuku, tak videa, z Vaší sbírky nebo z internetu. Přístroj je 

možné ovládat pomocí dálkového ovládače nebo pomocí stejné aplikace a webového 

rozhraní,  jako ostatní systémy. Tento malý systém může být velkým přínosem.

Prohlížení Vaší hudební sbírky na velké obrazovce činí její procházení a opětovné 

objevování jednodušší a hezčí než kdykoli dříve.

Doplněním o dvě nebo více aktivních reprosoustav TANA L-1 snadno vytvoříte stereofonní 

systém nebo sestavu domácího kina.  A to, bez obvyklého nepořádku s kabeláží!

Vyberte si ze široké škály barev a povrchových úprav, aby se co nejlépe hodily 
do Vašeho interiéru.

RENA S-1 je jednoduchým řešením pro modernizaci Vašeho systému na další generaci audio 

streamování. Nabízí způsob připojení přímo k Vašemu stávajícímu zesilovači, zatímco stále budete 

mít možnost připojit bezdrátové reprosoustavy později.

Díky tomu představuje RENA S-1 nejdostupnější způsob,  jak vstoupit do systému EC Living a v bu-

doucnu jej vylepšovat. Toto doplňkové zařízení je malý začátek a může růst a expandovat  směrem, 

kterým chcete. Připojením subwooferu SIRA L-1 obohatíte Vaši sestavu o více basů nebo přidáním 

dalších reprosoustav TANA L-1 můžete buď přidat další kanály nebo nahradit svůj dosavadní systém 

(řešením bez kabelů!). 

Vyberte si ze široké škály barev a povrchových úprav, aby se co nejlépe hodily 
do Vašeho interiéru.

RELEASE DATE TO BE ANNOUNCED



RENA SA-1
Síťový přehrávač & zesilovač

SIRA L-1 
Subwoofer

Použítím subwooferu SIRA L-1 posílíte systém o ještě větší basy. Tento přístroj má, i přes své 

kompaktní rozměry, veškerou sílu velkých subwooferů. Buď může pěkně stát nebo ležet a být 

schovaný pod gaučem, policí, apod. Stejně jako každý jiný model našich reprosoustav je plně 

bezdrátový. Díky tomu, můžete cítit a slyšet přidané basy bubnů, ale nemusíte je ani vidět.

Přidání jednoho (nebo i více) subwooferů SIRA L-1 do systému umožňuje reprodukovat hudbu hlouběji, 

hlasitěji a s větší úderností. Systém subwoofer automaticky rozpozná a upraví nastavení všech 

reprosoustav tak, aby byly dohromady dokonale sladěné. Což jim umožní čistší přednes a nechá na  

subwooferu, aby se postaral o nejtěžší práci.

RENA SA-1 obsahuje jak streamer, tak kompaktní, ale výkonný digitální zesilovač, pro upgrade Vaší stávající 

aparatury na další generaci audio streamování. Připojí se přímo k Vašim stávajícím reprosoustavám a snadno 

rozehraje i největší reproduktory.

Rena SA1 je ideální výrobek pro ty, kteří chtějí vyměnit svou starou, velkou stereo aparaturu za elegantní 

a kompaktní řešení. Nebo pro ty, kteří chtějí i nadále používat své pasivní reprosoustavy a mít kompaktní 

zařízení s funkcí  síťového přehrávače. Můžete k němu připojit i subwoofer SIRA L-1 a vylepšit  svůj o lepší 

basový základ.

Vyberte si ze široké škály barev a povrchových úprav, aby se co nejlépe hodily do Vašeho interiéru.



PŘEHLED MODELŮ
Jedná se o počáteční přehled. Další konfigurace budou k dispozici později. 

PODPOROVANÉ PROTOKOLY
Všechny zvukové streamery plně podporují bezdrátové připojení, včetně připojení 
k doplňkovým reprosoustavám a/nebo subwooferu(ům). Všechny podporují níže 
uvedené protokoly:

Cloud: 

• Tidal
• Spotify
• Qobuz
• Internetové radio

Místní síť/ internet:

• SMB
• NFS
• USB úložiště 
• UPnP

Podporované audio formáty:
Všechny populární formáty včetně: WAV / WAVE, MP3, AAC +, Vorbis, AC3, DTS, ALAC, 

FLAC, APE, WMA, a to až do rozlišení 24bitů/192 kHz , DSD, až do DSD 128 (5,6 MHz).

Podporovaná ovládací rozhraní:

DLNA, UPnP, webové rozhraní, aplikace dálkového ovládání pro Android a iOS, dálkový 

ovladač, volitelně vestavěný ovládací panel.

*Tento seznam se neustále rozšiřuje.  Na našich webových stránkách najdete
 nejnovější seznam podporovaných protokolů.

*Technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění .

1 MONTH SUBSCRIPTION

HIGH FIDELITY MUSIC STREAMING

HIGH FIDELITY MUSIC STREAMING

TIDALHIFI.COM

Crystal clear details. Absolute presence.
The complete sound image.

SOUNDS. PERFECT.

is available on

Android, iOS, Desktop and network streamers.

No compression. No compromise. With our lossless audio experience, 
you can enjoy your music the way the artist intended.

Unlimited access to over 25 million tracks. 

Watch more than 75,000 music videos in high de�nition quali�. 
No ads. No fuzzy images. Just crystal clear pictures.

Find your next favorite with tailor-made recommendations, 
album presentations and playlists by experienced music journalists.

Get behind the music in the TIDAL integrated music magazine.

LOSSLESS AUDIO QUALITY FILES TIDAL

LOSSLESS PCM 16 BIT CDs

SpotifyLOSSY VORBIS 320 KBPS

iTunesLOSSY AAC 256 KBPS

Digisleeve_Standard.indd   2 09.09.14   11:26

ZESILOVAČ
AKTIVNÍ

REPROSOUSTAVA

PANEL
DOTYKOVÉHO

OVLÁDÁNÍ
VIDEO 

STREAMER

TANA SL-1 
Siťový přehrávač & aktivní 
reprosousatava

Rozměry (v  x  š  x  h):
244 x 177 x 177 mm

TANA L-1
Čistý zvuk

Rozměry (v  x  š  x  h):
244 x 177 x 177 mm)

TANA SLT-1 
Pohodlné dotykové ovládání

Rozměry (v  x  š  x  h):
244 x 177 x 177 mm)

RENA SV-1 
Audio - video 
přehrávač

RENA S-1 
Síťový přehrávač

RENA SA-1 
Síťový přehrávač 
& zesilovač

SIRA L-1
Subwoofer

AUDIO
STREAMER

V PRODEJI

2015

PŘIPRAVUJEME

2016



Navrženo a vyrobeno v Norsku

www.ecliving.no

Norway, Head office: Tel. +47 51 74 10 23, sales@electrocompaniet.no

Germany, Electrocompaniet Europe GmbH: Tel. +49 228 92 39 42 91, info@electrocompaniet.de 

CZ, Hi-Fi studio TYKON s.r.o.  Tel.: +420 596 114 127-8,  tykon@tykon.cz




