
BEZDRÁTOVÝ A MODULÁRNÍ 

AUDIO  SYSTÉM



SKANDINÁVSKÝ DESIGN 
Výrobky EC Living představují čistý skandinávský design
a inženýrství. Jsou navrženy, zkonstruovány a vyrobeny v Norsku.

Charakteristická kombinace tkaniny, dřeva a kovu jíim dává nadčasovou kvalitu. 
Jsou inspirovány krásnou příroou Norska a jeho bohatým kulturním dědictvím. 
Každý produkt je vyráběn v nejmodernějších provozech firmy Electrocompaniet 
a výroba celého systému přímo v Norsku zaručuje jeho nejvyšší kvalitu. Systém 
EC Living využívá veškerých znalostí společnosti Electrocompaniet.  
Způsob, jakým posloucháme hudbu, se může změnit, ale odhodlání týmu 
Electrocompaniet nabízet špičkovou kvalitu, zůstává.

Váš styl

Každý výrobek řady EC Living může být přizpůsoben Vašemu vkusu. K dispozici 
je mnoho různých barev a povrchových úprav, ze kterých si můžete vybrat. 
Klasická matná černá, bílá a měděná, matná chromovaná nebo dokonce ručně 
zpracované dřevo. Pokud se Vaše požadavky změní, můžete si vzhled přístrojů 
později také změnit. Proč nepřizpůsobit design Vaši HiFi aparatury, když změníte 
styl svého pokoje?

Nové funkce a výrobky řady EC Living budou dostupné průběžně. 
Sledujte webové stránky EC Living, kde najdete jejich aktuální seznam.



TANA SL-1
Bezdrátová reprosoustava & síťový přehrávač

TANA SL-1 představuje řešení vše v jednom, Bezdrátová reprosoustava, zesilovač 
a síťový přehrávač. Umožňuje přehrávat hudbu z Vaší sbírky nebo soubory 
z internetu. Nabízí snadné ovládání, buď pomocí aplikace nebo webového 
prohlížeče. Samotná je dokonalým společníkem, který Vám přinese hudbu do 
ložnice, kuchyně, pracovny nebo obývacího pokoje. 
V kombinaci s aktivní reprosoustavou TANA L-1 vytvoříte bezdrátový stereofonní 
HiFi systém. Budete ohromeni velkým, přirozeným a nádherným zvukem, který 
tento malý systém produkuje.

Vyberte si ze široké škály barev 
a povrchů a slaďte je 
s interiérem Vašeho pokoje.



TANA L-1
Bezdrátová doplňková reprosoustava 
TANA L-1 je doplňková bezdrátová reprosoustava, která slouží k rozšíření ostatních 
modelů a vytvoření stereofonního HiFi systému nebo domácího kina. Není to jen 
reprosoustava. Je to výsledek kombinace nadčasového skandinávského designu 
s mnohaletými zkušenostmi a technologií, při hledání dokonalé reprodukce hudby. 
Je to věrnost vlastním zásadám a filozofii. 
Tam, kde mnoho jiných kompaktních systémů používá elektronické zesilovače 
třídy D a jednoduché ekvalizéry, používá Electrocompaniet analogové zesilovače 
třídy AB a sofistikované zpracování signálu. Protože hudba je to, na čem nakonec 
opravdu záleží.

Vyberte si ze široké škály 
barev a povrchů a slaďte je s 
interiérem Vašeho pokoje.



RENA S-1 RENA SA-1 

RENA SA-1 obsahuje jak streamer, tak kompaktní, ale 
výkonný digitální zesilovač k modernizaci Vaší stávající 
audio aparatury o nejmodernější zařízení ke streamování 
hudby. Přístroj připojíte přímo k Vašim stávajícím repro-
soustavám a snadno rozehraje i největší reproduktory.  

RENA SA-1 je ideálním výrobkem pro ty, kteří chtějí 
nahradit své velké a staré stereofonní přístroje 
elegantním a kompaktním systémem nebo pro ty, 
kteří si chtějí nechat své pasivní reprosoustavy, ale 
potřebují k nim kompaktní zařízení, s možností 
síťového přehrávání. 
Můžete k němu přidat i subwoofer Sira L-1 a obohatit 
reprodukci o hlubší basy a větší  údernost.

Vyberte si ze široké škály barev a povrchů 
a slaďte je s interiérem Vašeho pokoje.

Vyberte si ze široké škály barev a povrchů 
a slaďte je s interiérem Vašeho pokoje. 

Síťový přehrávač RENA S-1 představuje jednoduché 
a výhodné řešení k rozšíření reprodukčního systému 
o nejmodernější zařízení ke streamování hudby. 
Můžete jej připojit přímo k vašemu stávajícímu 
zesilovači a přitom máte ještě možnost přidat později 
do systému další bezdrátové reprosoustavy. 

To vše dělá z přehrávače RENA S-1 nejdostupnější a do 
budoucna bezpečný způsob, jak vstoupit do systému 
EC Living. Tento doplňkový přístroj představuje začátek 
a může růst a expandovat směrem, který si budete přát. 
Připojením subwooferu SIRA L-1 obohatíte Vaši sestavu 
o více basů nebo přidáním dalších aktivních reprosoustav
TANA L-1 můžete buď přidat další kanály nebo nahradit 
svůj stávající systém a zbavit se kabelů.

RENA SA-1 Pasivní 
reprosoustava

Pasivní 
reprosoustava

RENA S-1 TANA L-1TANA L-1

VÁŠ STÁVAJÍCÍ AUDIO SYSTÉM

RENA S-1





SIRA L-1
Bezdrátový subwoofer 

S použitím subwooferu SIRA L-1 dodáte reprodukci Vaší sestavy ještě větší váhu 
a působivost. Přestože má tento model výkon jako velké subwoofery, je kompaktní. 
Může být ukryt buď pod pohovkou, v polici atd. Stejně jako všechny ostatní repro-
soustavy řady EC Living, je zcela bezdrátový. Díky tomu můžete cítit a slyšet přidanou 
oktávu basových nástrojů, aniž byste si subwooferu všimli.

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 sladěny. 
Přidání subwooferu SIRA L-1 přináší do celé sestavy EC Living neuvěřitelnou kvalitu.

Vyberte si ze široké škály 
barev a povrchů a slaďte je s 
interiérem Vašeho pokoje. 



SYSTÉM EC LIVING JE JEDNODUCHÝ NA OVLÁDÁNÍ

Všechny přehrávače řady EC Living mohou být 
ovládány z libovolného tabletu, smartphonu, 
počítače PC/Mac nebo pomocí vlastního ovladače. 
Naše bezplatná aplikace pro iPhone, iPad a zařízení 
Android nabízí snadný přístup ke všem funkcím 
a nastavením systému. Umožňuje Vám systém 
nastavit a ovládat. Všechny streamery jsou kom-
patibilní také se službou Spotify Connect, což 

Vám umožní přenést přehrávání  z Vašeho 
telefonu, tabletu nebo počítače přímo do systému. 
Pro ovládání přehrávání můžete také použít 
libovolnou kompatibilní UPnP aplikaci. Všechny 
síťové přehrávače nabízejí intuitivní webové 
rozhraní. To Vám umožní nastavit a ovládat přístroj 
bez nutnosti  instalace dalšího softwaru nebo 
starostí s kompatibilitou.



UŽIJTE SI HUDBU BEZDRÁTOVĚ 
V CELÉ VAŠÍ DOMÁCNOSTI
Systém EC Living nabízí jednoduchý způsob, jak přinést hudbu 
a video v HiFi kvalitě do celého domu. 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 "vše v jednom", s reproduktory, ostatní lze připojit k Vaší stávající aparatuře, v nabídce jsou 
i přístroje s možností streamování videa a s integrovaným ovládacím panelem.

K síťovému přehrávači mohou být přidány další aktivní reprosoustavy. Jedná se o bezdrátové připojení 
a ke streameru se připojí automaticky. K základnímu streameru lze přidat další reprosoustavy a vytvořit tak 
stereofonní Hi-Fi sestavu nebo až 7.4 kanálový sestém pro domácí kino.
Lze také použít další síťový přehrávač(e), pro ozvučení více pokojů. Stejně jako první přístroj jej připojíte 
k síti pomocí kabelu nebo WiFi. Všechny přehrávače pak můžete velmi snadno ovládat pomocí stejné 
EC Living aplikace.

KoupelnaLožnice Obývací pokoj

Kuchyň

Poslechová místnost 
ŘADA CLASSIC

Komora 
ELECTROCOMPANIET 

ŘADA RACK 



ZESILOVAČ
AKTIVNÍ

REPROSOUSTAVA

TANA SL-1 
Síťový přehrávač & aktivní 
reprosousatava

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

TANA L-1
Doplňková reprosoustava

SÍŤOVÝ
PŘEHRÁVAČ

RENA S-1 
Síťový přehrávač

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

RENA SA-1 
Síťový přehrávač 
& zesilovač

SIRA L-1
Subwoofer

* Tento seznam se neustále rozšiřuje. Informace o nejnovějším výčtu podporovaných protokolů naleznete na webové stránce www.ecliving.eu.

PODPOROVANÉ PROTOKOLY
Všechny síťové přehrávače plně podporují bezdrátové připojení, včetně připojení k doplňkovým 

reprosoustavám a/nebo subwooferu(ům). Všechny podporují níže uvedené protokoly:

Cloud: 

• Airplay
• Tidal
• Spotify
• Qobuz
• Internetové rádio

Místní síť/Internet:

• SMB
• NFS
• USB úložiště
• UPnP

Podporované audio formáty:

• Všechny oblíbené formáty včetně: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, AC3, DTS, ALAC, FLAC, APE, 
WMA, až do rozlišení 24bitů/192 kHz a 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.

* Technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění 

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

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

Rozměry (v  x  š  x  h):
(257 x 275 x 260 mm)



Navrženo a vyrobeno v Norsku 

www.ecliving.eu

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




