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AMPLIFICADOR INTEGRADO
V8 MKIII - SUNRISE

DIFUSOR ACÚSTICO MODELO 9K 
HIFI EXPERIENCE

CABO DE INTERCONEXÃO
NAME RCA - VAN DEN HUL (1.2M)

CÁPSULA 2M RED - ORTOFON

TOCA-DISCOS RP3 GREY SEM CÁPSULA - 
REGA

AMPLIFICADOR INTEGRADO

ACESSóRIOS / CÁPSULAS

TOCA-DISCOS

R$ 9.000

R$ 1.690 R$ 416 R$ 25.740 R$ 589

R$ 8.750

Dimensões A/L/P cm: 10,5 x 44,5 x 33,2
Peso: 15 kg

Dimensões A/L/P cm: 60 x 60(±15) x 25
Peso: 27 (±2) Kg

CÁPSULA THE CRIMSON -
VAN DEN HUL

ACESSóRIOS / CÁPSULAS

Peso: 8,75 g Peso: 7.6 g

11 5041 1415

LIGUE AGORA :

www.mundohiend.com.br/mundohiend
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SUA PERCEPçÃO EM ALTO NíVEL O NATAL COMEçA AGORA!

ACESSóRIOS / CABOS DE INTERCONEXÃO

ACESSóRIOS / DIFUSORES ACÚSTICOS

Dimensões A/L/P cm: 10 x 44 x 36
Peso: 4 Kg

http://www.mundohiend.com.br/amplificador-integrado-v8-mkiii-sunrise-p82/
http://www.mundohiend.com.br/difusor-acustico-modelo-9k-hifi-experience-p574/
http://www.mundohiend.com.br/cabo-de-interconexao-name-rca-van-den-hul-1-2m-p691/
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http://www.mundohiend.com.br
https://www.facebook.com/mundohiend
http://www.mundohiend.com.br/toca-discos-rp3-grey-sem-capsula-rega-p451/
http://www.mundohiend.com.br/capsula-the-crimson-p729/
http://www.mundohiend.com.br/capsula-2m-red-ortofon-p462/
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•	resolution perFect Volume And BAlAnce controls Built in
•	upsAmples pcm And dsd to 10x dsd rAte
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•	purely pAssiVe trAnsFormer coupled output
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Nossos leitores fizeram diversas interpretações do editorial da 

ultima edição. Para alguns estávamos nos despedindo do merca-

do, devido ao agravamento da crise político-econômica que o País 

atravessa (e que não parece estar próxima de uma solução a curto 

prazo), outros fizeram a leitura de que víamos com otimismo uma 

luz no final do túnel (não o da nossa ‘presidenta’ por favor), com 

alguns movimentos (ainda que sutis do mercado) e outra parcela 

dos nossos leitores, ficaram esperando para ver o que faríamos. De 

outubro para cá a situação piorou dramaticamente para todos os 

setores. Não há um segmento que não esteja sofrendo os percalços 

de tanta incompetência política. E com o novo quadro ainda mais 

recessivo e esse vácuo de governabilidade, tomamos a única atitude 

que nos restava tomar para sobreviver: transformar a Áudio e Vídeo 

Magazine em uma revista totalmente online. Nossos leitores sabem 

que esse movimento em busca do melhor formato não vem de ago-

ra. Chegamos, em 2014, a fazer uma edição totalmente online (abril 

de 2014) e discutimos com os nossos leitores democraticamente o 

que eles desejavam. Foi um embate caloroso e acirrado, e o resulta-

do foi quase um empate (com 52% preferindo a versão física e 48% 

a versão digital). Pois bem, agora não tínhamos outra opção, era 

fazer a versão digital ou encerrar nossas atividades, pois os custos 

de gráfica, papel, correio, distribuição em banca (com as vendas 

cada vez menores), tornaram-se insustentáveis! E as receitas com 

venda de publicidade e assinaturas já não cobriam nossos custos 

há muitos anos, mas agora se agravaram de tal ordem que colo-

caram a saúde econômica da editora em risco de falência! Junto 

com a decisão, optamos por reformular até a forma de distribuir a 

revista. Ela passa a ser gratuita e será distribuída para mais de 1 mi-

lhão de leitores (mais de 980 mil leitores da Musician Magazine e os 

30 mil leitores da Áudio e Vídeo Magazine). E para atender aos lei-

tores da Musician, já nessa edição fizemos mudanças editoriais que 

continuarão nos próximos meses, com a publicação de testes de 

produtos mais de entrada, compatíveis com o perfil desse enor-

me contingente de novos leitores. Uma diferença, que você leitor 

já sentirá nessa primeira edição online, é o grau de interatividade 

possível com todas as matérias! Todos os testes possuem vídeos 

de apoio, para que o leitor conheça em detalhes os produtos e te-

nha a possibilidade de saber o tamanho real desses produtos (uma 

velha reivindicação de muitos dos nossos leitores). Outra mudança, 

é que a revista a partir dessa edição volta a ser mensal. Serão no-

vamente 11 edições no ano. E a partir das primeiras edições de 

2016, também serão editados vídeos, produzidos em nossa sala 

de teste com o depoimento de leitores convidados para assistir ao 

teste. Nessa nova plataforma iremos utilizar todas as ferramentas 

disponíveis para ampliar a forma de apresentar os produtos testa-

dos e possibilitar um grau de interatividade só existente nos Hi-End 

Shows! Queremos literalmente colocar você em contato virtual com 

os produtos testados e dar todas as condições para que sua es-

colha seja ainda mais consistente no momento da compra. Com 

dicas em vídeo de como extrair todo o potencial de cada produto. 

Se formos inovadores ao ser a primeira revista na América Latina a 

desenvolver uma metodologia de testes para áudio e vídeo, iremos 

novamente ‘revolucionar’ na forma de apresentar online os produtos 

testados. Esse é um compromisso que estamos assumindo e dese-

jamos ser cobrados. Por último, gostaria de avisar que estaremos, 

a partir de janeiro, ressarcindo a todos os assinantes da revista em 

papel e digital, começando pelos que fizeram suas assinaturas ago-

ra no segundo semestre, pois esses leitores têm valores maiores a 

serem devolvidos. Espero que todos entendam as mudanças que 

fizemos e apreciem o que estamos criando para tornar a Áudio e 

Vídeo uma publicação com a cara do século XXI! Obrigado!

editorial

CRISES EXIGEM MUDANÇAS

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br

800 Series Diamond D3

47 3472 2666 - www.sommaior.com.br

1987

1998

2005

2015

Esse é o pensamento que norteia e impulsiona a Bowers & Wilkins. Por isso, a Série 800 Diamond D3 

passou por uma reformulação onde quase todos os componentes que podiam ser substituídos foram 

substituídos, incluindo todos os alto-falantes e o gabinete. A Nova  Série 800 Diamond D3 não é 

simplesmente a melhor linha de caixas acústicas do mundo. É a linha mais avançada de caixas acústicas 

de todos os tempos. Design mais arrojado, novos materiais e diferentes acabamentos (preto, branco ou 

madeira). A Nova Série 800 Diamond D3 vem com tecnologia renovada, uma evolução do que já era o 

máximo em áudio high end. Marque uma audição em um revendedor autorizado Som Maior mais próximo.

AINDA QUE VOCÊ JÁ FAÇA O MELHOR, DEVE SE
EMPENHAR EM APERFEIÇOAR CADA VEZ MAIS.
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novidades

LG invesTe na CaTeGoRia de BLUeTooTH sPeaKeRs
CoM novo LanÇaMenTo

O modelo traz recursos que ampliam a experiência dos con-

sumidores na hora de ouvir músicas 

Para consolidar a presença da marca na categoria de caixas, a LG 

Electronics do Brasil apresenta ao mercado o LG Bluetooth Speaker 

NP7556. O modelo une tecnologia e design em um produto com-

pacto que, além de praticidade, traz dois radiadores passivos que 

enriquecem os sons graves, possibilitando uma melhor qualidade 

sonora com 20W de potência.  

O produto traz diversos recursos que facilitam e intensificam a 

experiência do usuário. Com o novo modelo, três smartphones 

podem ser conectados simultaneamente por meio da função Multi 

Bluetooth. Além disso, o aparelho conta com a função Move & Play 

que pareia automaticamente o smartphone quando aproximado do 

aparelho, e para desconectar basta agitar o celular duas vezes. Esse 

recurso é realizado por meio do aplicativo LG Music Flow Bluetooth 

que também possibilita atualizar o aparelho sem a necessidade de 

um cabo USB. Com o aplicativo, o usuário também pode aumentar 

o volume, pular faixas e montar playlists, tudo pelo celular. 

O speaker conta com uma capa de proteção vermelha e pos-

sui bateria integrada que dura até 9 horas. Além disso, possui a já 

Para mais informações:

LG Eletronics

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

conhecida função Sound Sync Wireless, também presente em ou-

tros produtos da categoria de áudio da LG, que amplifica o som de 

uma TV LG. O modelo NP7556 possibilita ainda, juntar duas unida-

des do aparelho para ouvir músicas em estéreo ou duplicar o mes-

mo som nos aparelhos. 

AssistA Ao vídeo do produto, clicAndo no link AbAixo:

https://www.youtube.com/wAtch?v=dpfhkl_livc

https://youtu.be/dPfhkl_lIvc
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PanasoniC LanÇa o 1º PLayeR de BLU-Ray 
CoM ResoLUÇão 4K do MUndo

Aparelho DMR-UBZ1 começa a ser vendido ainda em novembro no Japão e foi mostrado 

durante o evento de tecnologia Ceatec, realizado perto de Tóquio, por valor equivalente a mais 

de US$3 mil. A Panasonic começa a vender o Blu-Ray compatível com discos 4K Ultra HD, o 

primeiro aparelho do tipo no mundo. O UltraHD, também chamado de 4K, possui quatro vezes 

a resolução do HD tradicional e é anunciado com exaustão pelas fabricantes como uma razão 

para as pessoas trocarem suas TVs.

Até então, o único modo de colocar conteúdo UltraHD em uma TV compatível era por meio 

de serviços de streaming com conteúdo selecionado, como Netflix,  Amazon e YouTube. Em 

maio deste ano, as empresas por trás do Blu-Ray finalizaram o padrão para conteúdo UltraHD 

em discos, que é o que o equipamento da Panasonic suporta.

O produto da Panasonic também possui ainda um HD de 3TB para a gravação de progra-

mas de TV e suporte para imagens HDR em TVs compatíveis. Talvez como uma ilustração da 

baixa demanda por conteúdo 4K no momento, a Panasonic disse que pretende fabricar cerca 

de 500 players por mês.

Para mais informações:
www.panasonic.com.br

https://www.youtube.com/wAtch?v=ze7nodfrm54

AssistA Ao vídeo do produto, clicAndo no link AbAixo:
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soM MaioR aPResenTa a nova seRie 800 diaMond
de Caixas aCúsTiCas da BoweRs & wiLKins

As novas caixas acústicas da Série 800 Diamond da Bowers & 

Wilkins (B&W) estarão disponíveis no Brasil a partir de novembro, 

em um lançamento simultâneo ao que ocorre nos principais países 

do mundo. Composta de quatro modelos torre (802 D3, 803 D3 e 

804 D3), uma estilo bookshelf (805 D3) e dois modelos para o canal 

central (HTM1 D3 e HTM2 D3), a nova Série 800 veio para sacudir 

o segmento de caixas acústicas de nível high-end, apresentando 

aperfeiçoamentos tanto visíveis quanto audíveis em relação à já ven-

cedora e reverenciada geração anterior.

Para aprimorar uma linha que já era amplamente considerada 

como quase perfeita, a B&W partiu praticamente da estaca zero. 

Através do uso das mais modernas técnicas de modelagem por 

computador, todos os elementos constituintes das caixas acústicas 

foram analisados à procura das menores deficiências para buscar 

como superá-las, desde o material dos alto-falantes até o posicio-

namento da fixação dos parafusos. Um dos poucos elementos que 

permaneceram foi o tweeter. Impossível melhorar o desempenho 

proporcionado pelo diamante, embora atrás do seu domo o sistema 

propulsor tenha sido melhorado consideravelmente.

Entre os grandes aperfeiçoamentos introduzidos pela Bowers & 

Wilkins na nova Série 800, os que mais contribuem para uma apre-

ciável melhoria geral na qualidade geral de áudio dos novos modelos 

são os cones Continuum e Aerofoil, a “cabeça” Turbine, o gabinete 

de corpo sólido para o tweeter, a estrutura Matrix modificada e o 

gabinete chamado pela B&W de “capa invertida”.

O cone Continuum veio em substituição ao já tradicional cone de 

Kevlar, que durante décadas foi utilizado nos alto-falantes midrange 

da B&W graças aos ótimos resultados com ele obtidos. Porém, 

após oito anos de intensas pesquisas a B&W chegou, através do 

cone Continuum, a uma solução ainda melhor. Como resultado da 

sua construção composta, o cone Continuum evita as transições 

abruptas em comportamento que podem prejudicar o desempenho 

novidades

https://www.youtube.com/wAtch?v=4kkA9zpshn4

AssistA Ao vídeo do produto, clicAndo no link AbAixo:

https://youtu.be/4KkA9zpShN4
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Para mais informações:

Som Maior

www.sommaior.com.br

(47) 3472.2666

em um alto-falante convencional, produzindo uma resposta ainda mais aberta e natural dos 

sons médios.

Por outro lado, o cone Aerofoil para alto-falantes de graves foi desenvolvido através da 

utilização da modelagem por computador e de um novo material de núcleo sintático, ou seja, 

composto de microbalões para a formação de uma estrutura de espessura variável com o 

máximo de rigidez nos pontos onde ela se torna mais necessária.

Isso confere ao cone Aerofoil um comportamento pistônico em um ponto mais elevado da 

faixa audível, para a produção de graves mais precisos, controlados e naturais. A nova cabeça 

Turbine é formada por uma peça única de alumínio reforçada através de nervuras radiais inter-

nas, além de ter um perfil elevado e mais fino. Isso a torna quase totalmente inerte, para a pro-

dução de um som livre de colorações. O tweeter de diamante da nova Série 800 vem alojado 

no gabinete mais rígido já desenvolvido pela empresa. A peça sólida de alumínio, enquanto que 

um novo sistema de desacoplamento por gel o isola dos efeitos de ressonância do gabinete.

Os painéis internos estão agora mais espessos, o MDF foi substituído pelo compensado só-

lido e foram acrescentados componentes metálicos para reforçar os principais pontos sujeitos 

a estresse. Com isso, os gabinetes se tornaram ainda mais rígidos e inertes.

Seu novo desenho industrial atinge o quase impossível, representando uma mudança ao 

mesmo tempo radical e sutil e que preserva a particular estética de design da B&W.

Ao invés de uma caixa com frontal plana e traseira em curva, a Bowers & Wilkins produziu 

um gabinete que ela chama de “capa invertida”, com a parte frontal e as laterais formando 

uma curva contínua, ambas unidas através de uma sólida coluna de alumínio. A existência 

de menos junções torna sua estrutura mais rígida e inerte, enquanto que a frontal em curva 

reduz a superfície do gabinete ao redor dos alto-falantes. Dessa forma, a dispersão dos sons é 

melhorada e o efeito de difração é reduzido, o que resulta em uma espetacular reprodução do 

palco sonoro, que adquire uma incrível largura e profundidade.

http://www.magisaudio.com
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novidades

a LinHa de diFUsoRes aCúsTiCos Hi-Fi 
exPeRienCe não PaRa de CResCeR

Recentemente, grande parte dos audiófilos passou a dar mais importância ao condiciona-

mento acústico da sala de audição, isso porque a qualidade do som escutado num ambiente 

é definida pelas propriedades do campo sonoro produzido pelas caixas acústicas dentro do 

espaço em questão. A Hi-Fi Experience lembra que se nenhuma providência for tomada para 

controlar a Resposta Impulsiva da sala, o Tempo de Reverberação, além de interações mais 

severas como as ondas estacionárias, não há como apreciar fielmente a imagem estereofônica,  

o equilíbrio tonal, a resposta de transientes, dentre outras características da gravação, a menos 

que a música seja reproduzida em volume baixo, o posicionamento das caixas / ouvinte esteja 

otimizado e a sala tenha quadros, peças decorativas e móveis suficientes para absorver / 

espalhar o som. 

Todos são capazes de reconhecer os benefícios que um grande tapete espesso traz à sala 

de audição e é importante lembrar que ele reduz apenas a coloração gerada pelas reflexões 

especulares do piso. Ao menos outras cinco superfícies lisas e rígidas - paredes e teto - pre-

judicam a percepção do palco sonoro. Quando painéis difusores e absorvedores acústicos 

são instalados em pontos específicos dessas áreas o som é espalhado e absorvido, respec-

tivamente, evitando que as reflexões geradas por essas superfícies afetem a clareza que um 

sistema High-End oferece e justificando cada centavo investido nele. 

Segundo Guilherme Petrochi, projetista e diretor da Hi-Fi Experience, o novo difusor acústi-

co modelo S2 nasceu de uma encomenda especial de seus amigos de ramo Edgar e Davide, 

da Magis Audio, e abriu novas possibilidades no que diz respeito a materiais e acabamen-

tos. O painel tem apenas 9cm de profundidade e é ideal para salas de música, estúdios e 

home-theaters de pequenas dimensões. As novas opções de acabamento - MDF cru ou 

pintado - favorecem sua integração à decoração de livings ou a qualquer ambiente que 

necessite de conforto acústico.

Para mais informações:

www.hifiexperience.com.br/difusors2.html

(11) 99832 9511



http://www.devialet.com
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Hi-end pelo mundo

Toca-discos döHmann 
Helix 1 da audio union

Produzido na Bulgária e desenvolvido por Mark Döhmann - 

que trabalhou também no famoso Caliburn da Continuum Audio 

Labs - o Helix 1 é o produto da Audio Union, uma colaboração 

entre desenvolvedores de várias empresas, procurando atin-

gir a maior qualidade em todos seus componentes, como um 

braço feito especialmente por Frank Schröder, cabeamento da 

EnKlein, base anti-vibratória da Minus-K Isolation Platforms, den-

tre vários outros. O preço do Helix 1 será de aproximadamente 

US$ 40.000, nos EUA.

www.audio-union.com

novas cápsulas moving 
coil da Hana

A linha de cápsulas Moving Coil Hana é criação, desenvol-

vimento e manufatura da famosa Excel Sound Corporation do 

Japão, uma empresa veterana de décadas na fabricação de 

cápsulas e braços tanto com a marca própria quanto para ou-

tras marcas, além de agulhas de reposição. O intuito da linha 

Hana é de prover cápsulas tipo Moving Coil, tanto de baixa 

quanto de alta saída, com alta qualidade, por bons preços. 

Exemplos são a Hana EL com agulha elíptica e cantilever de 

alumínio (US$ 400 nos EUA) e a Hana SL com agulha shibata 

em cantilever de alumínio (US$ 650), ambas de saída baixa.

www.mockingbirddistribution.com

andrew Jones 
desenvolvendo para a elac

Um dos mais conhecidos desenvolvedores de caixas acústicas 

do mercado, Andrew Jones é conhecido por seu trabalho com a 

TAD (uma divisão de caixas hi-end da Pioneer) e, especialmen-

te, por uma série de caixas Pioneer baratas altamente elogiadas 

por sua qualidade de som. O novo emprego de Jones é no de-

senvolvimento das novas caixas da célebre marca alemã Elac, 

agora com escritórios e laboratório de desenvolvimento sedia-

dos na California. Os primeiros produtos Elac desenvolvidos por 

Andrew Jones são a linha Debut, composta especialmente das 

bookshelfs B5 e B6, e da torre F5 (US$ 559, nos EUA), produtos 

que já estão sendo demonstrados em feiras e têm recebidos sé-

rios elogios.

www.elac.com

http://www.elac.com
http://www.audio-union.com
http://www.mockingbirddistribution.com
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nova cápsulas grado 
series 2

A tradicional empresa americana Grado, fundada pelo relo-

joeiro Joseph Grado e, mais recentemente, adquirida e reorga-

nizada por seu sobrinho John Grado, que também fabrica uma 

linha de fones de ouvido, fez a primeira atualização em quase 

20 anos em sua célebre linha de cápsulas para toca-discos 

lançando a Series 2: uma atualização nas linhas Reference e 

Statement - as que usam corpo de madeira - que inclui um 

novo corpo, de formato diferente, com nova distribuição de 

peso e novos magnetos e bobinas, aumentando o detalhamen-

to, transparência, trazendo saída mais alta e melhor dinâmica.

www.gradolabs.com 

caixas aTivas 
pHilHarmonia by Jean 

nouvel
Seguindo uma tendência de mercado, o fabricante de pro- 

áudio francês Amadeus lançou as caixas ativas Philharmonia, 

com suas belas formas desenhadas pelo arquiteto francês Jean 

Nouvel - que projetou a nova sala de concerto Philharmonie de 

Paris - trazendo um gabinete feito de 547 camadas de madeira 

e com um duto de tamanho progressivo, usando um tweeter de 

domo de tecido e um woofer de 8 polegadas, com um ampli-

ficador de 700W para cada falante. Cada caixa, com entradas 

tanto digitais quanto analógicas, é controlada por um DSP que 

cuida desde a equalização e alinhamento temporal e de fase até 

a proteção dos falantes e da eletrônica. O preço dessa beleza 

ainda não foi divulgado.

www.philharmoniabyjeannouvel.com

grave e reproduza dsd 
com o ds-dac-10r da Korg
Seguindo sua série de produtos 1-bit DSD - tanto para au-

diofilia quanto no pro-áudio - a japonesa Korg anunciou o DAC 

e ADC modelo DS-DAC-10R que, ligado à porta USB de um 

computador, permite não só a reprodução de arquivos padrão 

DSD (SACD) que estejam no computador como também agora 

permite gravar qualquer sinal de áudio analógico de seu siste-

ma em formato DSD, no computador. Para quem quer digitalizar 

seus discos de vinil, o DAC-10R vem equipado também com um 

pré de fono MM interno. O preço do DAC-10R é de US$ 600, 

nos EUA.

www.korg.com

http://www.philharmoniabyjeannouvel.com
http://www.korg.com
http://www.gradolabs.com
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Giulio Cesare Ricci nasceu na bela Toscana em 1958 e passou 

sua infância ouvindo o som que vinha da natureza e as vozes que 

o vento trazia das estradas. De tanto admirar aquela pluralidade de 

sons, decidiu aos 11 anos pedir ao pai um gravador Geloso, para 

captar toda aquela sinfonia que ele tanto admirava e conhecia.

Tendo trabalhado em varias atividades, na área cultural, política, 

esportiva e marítima, juntou todo o dinheiro que conseguiu para, 

em 1983, finalmente criar sua gravadora, a Fonè. Uma gravadora 

que hoje já possui um acervo de mais de 300 álbuns! Giulio Cesare 

nos conta que, para ele, gravar é muito mais do que captar correta-

mente a música. “Quando gravo sigo todos os meus sentidos. Para 

mim a colocação dos microfones é um ritual sagrado. Eu tenho que 

encontrar, e eu sei que existe e está a espera de ser encontrado, o 

ponto exato de captação, onde toda a atmosfera da música, dos 

músicos e do público, pode ser sentida. O público, quando presen-

te em minhas gravações, funciona como uma armadilha acústica 

extraordinária: os corpos, os rostos fazem o som mais linear”.

Giulio Cesare sempre se recusou a fazer qualquer gravação em 

um estúdio. Para ele um estúdio cria um resultado mais tenso e 

quase chato e sem caráter. Ele acredita que cada música possui seu 

ambiente correto e isso ajuda os músicos a se sentirem mais relaxa-

dos, quando reconhecem um ambiente em que se apresentam. E a 

Europa está repleta desses ambientes!

O grande diferencial da Fonè é disponibilizar suas gravações em 

vários formatos e mídias diferentes: todo o material gravado é lan-

çado em SACD, CD, Memory Stick USB, LP 33 e 45 RPM, e Master 

Tape. Para Cesare a Master Tape é a melhor fonte disponível hoje 

para áudio, pois é feita uma a uma a partir da fita máster original de 

38 cm/s (15 ips). A master é produzida em um Ampex ATR-100, e 

roda em um Nagra 4S. Essas fitas são todas disponibilizadas por en-

comenda, e o número de pedidos é cada vez maior - principalmente 

no mercado asiático!

No Brasil o distribuidor oficial da Fonè é a Rivergate. Em seu sho-

wroom recentemente inaugurado, o visitante pode conhecer grande 

parte do acervo de gravações da Fonè e descobrir a magia e arte 

desse selo hi-end italiano!

Para mais informações:

Rivergate 

(11) 98108.1881

FONÈ, UMA GRAVADORA HI-END ITALIANA 
DEDICADA A MÚSICA

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br

mercado
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TOP 5 - AmPlificAdOres inTegrAdOs
Hegel H300 - 93 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.209
Devialet 800 - 92 pontos (Estado da Arte) - Devialet - Ed.211
Luxman L-590AX - 91,5 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio & Vídeo - Ed.207
Devialet 200 - 91 pontos (Estado da Arte) - Devialet - Ed.202
Leben CS-600 - 90 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio & Vídeo - Ed.202

rAnking de TesTes dA

ÁudiO VídeO mAgAzine

Apresentamos aqui o ranking 

dos produtos selecionados que 

foram analisados por nossa 

metodologia nos últimos anos, 

ordenados pelas maiores notas 

totais. Todos os produtos 

listados continuam em linha no 

exterior e/ou sendo distribuídos 

no Brasil.

TOP 5 - Pré-AmPlificAdOres
D´Agostino Momentum - 100 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.198

darTZeel NHB-18NS - 95,5 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.164
Pass Labs XP-30 - 94 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.189

Hegel P30 - 93,5 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.212
Burmester Reference 077 - 92 pontos (Estado da Arte) - Maison de La Musique - Ed.204

TOP 5 - AmPlificAdOres de POTênciA
Goldmund Telos 2500 - 104 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.200
Hegel H30 - 99 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.210
D´Agostino Momentum - 99 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.185
KR Audio Kronzilla DX - 98 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.205
Amplificador AVM Ovation SA8.2 - 97,0 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.212

TOP 5 - Pré-AmPlificAdOres de PhOnO
Tom Evans The Groove+ - 100 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.204

Pass Labs XP-25 - 95 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.170
Esoteric E-03 - 92 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.198

Tom Evans The Groove 20th Anniversary - 91 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.185
VTL TP 6.5 Signature - 89 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.156

TOP 5 - fOnTes digiTAis
dCS Scarlatti - 100 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.183
Luxman D-08u - 91 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio & Vídeo - Ed.213 
dCS Paganini - 90 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.131
MBL 1611F DAC - 90 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.180
PS Audio PerfectWave DirectStream DAC - 89 pontos (Estado da Arte) - Som Maior - Ed.207

TOP 5 - TOcA-discOs de Vinil
Basis Debut - 104 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.196

Transrotor Rondino - 103 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.186
Dr Feickert Blackbird (braço: Reed 3Q) - 95 pontos (Estado da Arte) - Maison de La Musique - Ed.199

AMG Viella V12 - 95 pontos (Estado da Arte) - German Audio - Ed.189
Transrotor Apollon - 95 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.167

TOP 5 - cÁPsulAs de PhOnO
MY Sonic Lab Ultra Eminent EX - 105 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.202
Air Tight PC-1 Supreme - 105 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio & Vídeo - Ed.196
vdH The Crimson SE - 99 pontos (Estado da Arte) - Rivergate - Ed.212
Benz LP-S - 97 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.174
Ortofon SPU Meister Silver - 90 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio & Vídeo - Ed.201

TOP 5 - cAixAs AcúsTicAs
Wilson Audio Alexandria XLF - 104 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.200

Evolution Acoustics MMThree - 100 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.176
Dynaudio Evidence Platinum - 99 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.193

Kharma Exquisite Midi - 98 pontos (Estado da Arte) - Maison de La Musique - Ed.198
Cabasse L’Océan - 98 pontos (Estado da Arte) - Logiplan - Ed.197

TOP 5 - cABOs de cAixA
Crystal Cable Absolute Dream - 103 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.205
Kubala-Sosna Elation - 94 pontos (Estado da Arte) - German Audio - Ed.179
Nordost Odin - 89 pontos (Estado da Arte) - Liquid Sound - Ed.153
Synergistic Research Element Tungsten - 87,25 (Estado da Arte) - Âmbar Audio Dreams - Ed.193
Kimber Select KS-6063 - 86,4 (Estado da Arte) - Mediagear - Ed.189

TOP 5 - cABOs de inTercOnexãO
van den Hul CNT - 100 pontos (Estado da Arte) - Rivergate - Ed.211

Sax Soul Zafira II - 90 pontos (Estado da Arte) - Sax Soul Cables - Ed.210
Transparent Opus MM 2 - 89 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.176

Nordost Odin - 89 pontos (Estado da Arte) - Liquid Sound - Ed.153
Chord Sarum Tuned ARAY - 88 pontos (Estado da Arte) - Audiofonia - Ed.200
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metodologia de testes

GUIA BÁSICO PARA A METODOLOGIA DE TESTES

Para a avaliação da qualidade sonora de equipamentos de áudio, a Áudio Vídeo Magazine utiliza-se de alguns pré-requisitos - como salas com 
boa acústica, correto posicionamento das caixas acústicas, instalação elétrica dedicada, gravações de alta qualidade, entre outros - além de uma 
série de critérios que quantificamos a fim de estabelecer uma nota e uma classificação para cada equipamento analisado. Segue uma visão geral 
de cada critério:

eQuilíBriO TOnAl

Estabelece se não há deficiências no equilíbrio entre graves, médios e agudos, procurando um resultado sonoro mais próximo da referência: o som 
real dos instrumentos acústicos, tanto em resposta de frequência como em qualidade tímbrica e coerência. Um agudo mais brilhante do que normal-
mente o instrumento real é, por exemplo, pode ser sinal de qualidade inferior.

PAlcO sOnOrO

Um bom equipamento, seguindo os pré-requisitos citados acima, provê uma ilusão de palco como se o ouvinte estivesse presente à gravação ou 
apresentação ao vivo. Aqui se avalia a qualidade dessa ilusão, quanto à localização dos instrumentos, foco, descongestionamento, ambiência, entre 
outros.

TexTurA

Cada instrumento, e a interação harmônica entre todos que estão tocando em uma peça musical, tem uma série de detalhes e complementos 
sonoros ao seu timbre e suas particularidades. Uma boa analogia para perceber as texturas é pensar em uma fotografia, se os detalhes estão ou não 
presentes, e quão nítida ela é.

TrAnsienTes

É o tempo entre a saída e o decaimento (extinção) de um som, visto pela ótica da velocidade, precisão, ataque e intencionalidade. Um bom exemplo 
para se avaliar a qualidade da resposta de transientes de um sistema é ouvindo piano, por exemplo, ou percussão, onde um equipamento melhor 
deixará mais clara e nítida a diferença de intencionalidade do músico entre cada batida em uma percussão ou tecla de piano.

dinÂmicA

É o contraste e a variação entre o som mais baixo e suave de um acontecimento musical, e o som mais alto do mesmo acontecimento. A dinâmica 
pode ser percebida até em volumes mais baixos. Um bom exemplo é, ao ouvir um som de uma TV, durante um filme, perceber que o bater de uma por-
ta ou o tiro de um canhão têm intensidades muito próximas, fora da realidade - é um som comprimido e, portanto, com pouquíssima variação dinâmica.

cOrPO hArmÔnicO

É o que denomina o tamanho dos instrumentos na reprodução eletrônica, em comparação com o acontecimento musical na vida real. Um instru-
mento pode parecer ‘pequeno’ quando reproduzido por um devido equipamento, denotando pobreza harmônica, e pode até parecer muito maior que 
a vida real, parecendo que um vocalista ou instrumentista sejam gigantes.

OrgAnicidAde

É a capacidade de um acontecimento musical, reproduzido eletronicamente, ser percebido como real, ou o mais próximo disso - é a sensação de 
‘estar lá’. Um dos dois conceitos subjetivos de nossa metodologia, e o mais dependente do ouvinte ter experiência com música acústica (e não ampli-
ficada) sendo reproduzida ao vivo - como em um concerto de música clássica ou apresentação de jazz, por exemplo.

musicAlidAde

É o segundo conceito subjetivo, e necessita que o ouvinte tenha sensibilidade, intimidade e conhecimento de música acima da média. Seria uma 
forma subjetiva de se analisar a organicidade, sendo ambos conceitos que raramente têm notas divergentes.

https://www.youtube.com/watch?v=elzpc7D2F44

assista ao víDeo Do sistema cavi, clicanDo no link abaixo:

https://youtu.be/ElzPc7D2F44


https://www.youtube.com/watch?v=kvx_J8k1khQ

assista ao víDeo Do proDuto, clicanDo no link abaixo:

https://youtu.be/KVx_J8k1KhQ
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teste áudio 1

Na audiofilia ninguém ganha do Japão em matéria de conserva-

dorismo (no sentido literal e não pejorativo). Estabelecido um plano 

e colocado em prática, ocorra o que ocorrer, não será mudado uma 

vírgula do que for definido! Para nós ocidentais essa linha de condu-

ta pode ser bastante estranha, já que somos ‘bombardeados’ com 

o mesmo em uma nova embalagem a cada seis meses!

E estamos tão condicionados à esse comportamento frenético de 

consumo, que nem questionamos se isso é bom para o planeta e 

para os nossos bolsos. Trabalhei muitos anos em empresas japone-

sas e depois de muita resistência entendi que suas metas são todas 

planejadas para décadas e não anos ou meses.

E consequentemente, tudo antes de ser lançado no mercado, 

deve ser meticulosamente planejado.

Lembro-me que na Roland Brasil, para o lançamento de um único 

amplificador de guitarra, para concorrer com os ‘dinossauros’ fabri-

cados aqui, no auge da reserva de mercado, foram 16 meses da 

escolha do produto a ser fabricado, as audições com os primeiros 

protótipos, até a chegada ao mercado.

Ele era tão superior aos concorrentes nacionais, que como di-

retor de Marketing da empresa, decidi iniciar a apresentação para 

o treinamento dos vendedores das lojas de instrumentos musicais, 

mostrando que ele quando ligado, sem estar conectado a nenhum 

cabo de guitarra, era totalmente silencioso, mesmo com todo o vo-

lume aberto! Isso era impossível para os nacionais, que já vinham 

com um 60 Hz, assim que ligados (e alguns mesmo com o cabo e 

o instrumento conectado, mantinham o 60 hz de fundo). Só com 

esse exemplo, os vendedores já se convenciam da superioridade 

do produto!

E quando apresentávamos os recursos, como um overdrive já 

embutido no amplificador, mais um delay, como sempre brinco: “era 

o massacre da serra-elétrica”. Aprendi muito trabalhando em em-

presas japonesas. Mas o essencial que emprego até hoje na minha 

cD player luxman D-08u
Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br



22 novembro  .  2015

cD player luxman D-08u

conduta profissional, é planejar em longo prazo. Definir uma meta 

e segui-la a risca, mesmo com todos os problemas que venham 

ocorrer (e se falando de Brasil, são sempre muitos).

Toda essa longa introdução, amigo leitor, foi para apresentar uma 

das empresas mais antigas do hi-end que está completando 90 

anos de vida. E é reconhecida no mundo como um exemplo de 

obstinação, paixão e na criação de excepcionais produtos ao longo 

de sua bela história.

Aqui já tivemos a oportunidade de apresentar alguns dos modelos 

mais significativos da nova geração de produtos Luxman, como o 

CD Player D-05 (leia teste edição 193), o primeiro CD Player de me-

nos de 20 mil reais que ganhou Estado da Arte. Muitos dos nossos 

leitores possuem o CD-05 e estão absolutamente satisfeitos com o 

seu desempenho!

Diria para quem não conhece a marca e nunca viu um produto 

desse fabricante cara a cara, no dia que isso ocorrer certamente 

ficará marcado para sempre em sua memória. Pois eles possuem 

aquele ‘algo a mais’ em termos de detalhe, acabamento, nos pas-

sando de imediato a sensação que foram produzidos para atraves-

sar o século! Em um só adjetivo diria que são ‘deslumbrantes’. E, 

como diz um amigo meu, ’ainda tocam maravilhosamente’!

Quando soube que teria a oportunidade de testar por três sema-

nas o novo CD Player top de linha da marca, o D-08U, emprestado 

gentilmente por um cliente da Alpha Áudio e Vídeo, não pensei um 

segundo! Afinal se o D-05 já havia me encantado, o que seria ouvir 

o top de linha? O D-08U é a nova versão do D-08, que estava no 

mercado desde 2008.

Já preparando a comemoração dos 90 anos da empresa, os en-

genheiros da Luxman trabalharam no desenvolvimento de um novo 

circuito digital e analógico e a implantação de uma conexão USB, 

para MAC e PC, de streaming de alto padrão.

Os engenheiros também se debruçaram na melhoria do mecanis-

mo rígido da gaveta, com uma nova vedação quando essa é fecha-

da, para melhorar a prevenção de entrada de poeira. A estrutura do 

gabinete também foi aprimorada, com a colocação de grossos pila-

res de alumínio quadrados, para eliminar qualquer tipo de vibração 

interna, elevando o peso para 22,5 Kg. Mecanicamente sua gaveta é 

a mais silenciosa e precisa que já vi em funcionamento (superior em 

termos de silêncio às da Esoteric).

Outra frente trabalhada pelos engenheiros foi na redução do jitter, 

em relação ao modelo anterior que alcançou 1:100. E na utilização 

dos conversores PCM1792A com a implementação de uma confi-

guração hibrida que, segundo o fabricante, ampliou a faixa dinâmica 

para 132 dB!

O D-08U é compatível com SACD e CD. E graças ao ‘24-bit ex-

tender’, ele pega o sinal de 16-bit codificado e passa para 24-bit. O 

usuário pode selecionar entre os sinais de formato DSD nativos ou 

sinais PCM, e ouvir de acordo com o seu gosto. E, no caso de um 

CD hibrido (camada DSD e PCM), no controle remoto você pode 

alternar e comparar a qualidade de cada camada. Mas o grande 
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diferencial em relação ao modelo anterior (segundo o fabricante) 

está no aprimoramento na placa de saída que alcançou o nível de 

0,0001% de taxa de distorção, resultante da nova versão batizada 

de 4.0! 

Como todos os players desse fabricante seu acabamento é todo 

em alumínio branco, quase leitoso, o que nos chama a atenção 

mesmo à longa distância (ainda que exposto em uma loja, rodeado 

de outros produtos, ele irá se destacar). Além da entrada USB, o 

D-08U possui uma coaxial e uma óptica, e duas saídas analógicas 

(XLR e RCA). Além do cabo de força destacável IEC. No painel fron-

tal temos discretos botões, de pausa, avanço de faixa, filtros, play e 

stop, abrir gaveta e regulagem de intensidade de luz do visor. Todos 

esses comandos podem ser acionados direto no controle remoto de 

bom acabamento, feito de alumínio.

Para o teste utilizamos basicamente o sistema de referência da 

Cavi, com a alternância de duas caixas acústicas: Kharma Exquisite 

Midi e Evolution Acoustics MM3. Os cabos de força utilizados no 

D-08U foram: Elation Kubala Sosna e Transparent Audio Power Link 

MM2. Cabos de interconexão entre o Luxmam e o Dan D’Agostino: 

Elation Kubala Sosna (RCA), Transparent Audio Reference MM2 

(RCA), van den Hul CNT (RCA) e Transparent Audio Opus G5 (XLR).

Como o produto veio integralmente amaciado, deixamos apenas 

24 horas para estabilização de temperatura, já que ele veio lá do sul 

do País. Como tenho todas as anotações feitas do D-05, achei que 

valeria a pena uma primeira audição inicial com os mesmos discos 

utilizados no teste daquele player. A primeira observação foi que o 

caráter musical do D-08U é bem mais relaxado que do D-05.

Essa é uma longa e interminável discussão que temos aqui, inter-

na (entre os colaboradores) e externa (com os leitores), de que os 

produtos considerados ‘superlativos’ em termos de performance, 

dão a sensação inicial de serem mais relaxados, mas essa impres-

são é devido a sua enorme folga na estrutura e na apresentação do 

evento musical!

E isso se torna evidente, quando escutamos gravações comple-

xas, cheias de variação dinâmica e notamos que elas se tornam 

mais ‘palatáveis’ aos nossos ouvidos e bem mais organizadas em 

termos de planos, foco, recorte, ambiência e inteligibilidade. Demo-

ramos até - dependendo do grau da folga - alguns momentos para 

compreender o que ocorre. E se não estamos acostumados, pode-

mos cometer o erro de achar que o som perdeu ‘vitalidade’. Mas é 

justamente o contrário, ele ganhou maior organização e tudo parece 

perfeitamente mais harmonioso.

E a prova dos nove, é ouvir justamente gravações com enorme 

variação dinâmica, para se ter a certeza que em termos de energia 

e deslocamento de ar tudo está corretamente aonde sempre esteve. 

Mas é preciso sempre estar atento aos detalhes, pois produtos des-

se nível, são muito mais exigentes com seus pares eletrônicos e com 

a escolha dos cabos. Exemplo: o D-05 se deu muito bem tanto com 

o Elation como o Power Link MM2 de força. Já o D-08U teve sua 

melhor performance, inegavelmente, com o Power Link MM2, pois 

aquele relaxamento luxuriante que o Elation apresentou quando liga-

do ao D-05, se mostrou inadequado para o D-08U (já que essa folga 

ele já possui no seu DNA). 

O mesmo diria em relação aos cabos de interconexão. Os melho-

res resultados na nossa configuração de referencia foram: Opus G5 

e CNT da van den Hul. E, pessoalmente, gostei muito do casamento 

do Luxman com o CNT. Foi uma sinergia dos deuses! Pois a ener-

gia e a velocidade descomunal que o CNT possui casaram como 

um par de luvas com o Luxman. Arriscaria dizer a todos os futuros 

compradores desse incrível CD Player que escutem esse par, pois o 

resultado sonoro é desconcertante!

Decidido o set de cabos, iniciamos o teste, afinal três semanas 

passam voando! Em termos de equilíbrio tonal o D-08U é impressio-

nante! Extremos com um decaimento perfeito, graves sólidos com 

peso e precisão, região média de uma naturalidade desconcertante 

e agudos limpos, corretos e com excelente corpo!

O ouvinte imediatamente reconhece as qualidades técnicas de 

qualquer gravação (se foi gravada sem nenhum tipo de equalização, 

compressão e até se o engenheiro escolheu corretamente o micro-

fone). O silêncio de fundo é tão bom que em gravações de instru-

mentos solos é possível ‘sentir’ o grau de segurança do músico, e a 

qualidade do instrumento.

Vozes são um caso a parte! O D-08U está entre os três CD players 

que mais me encantaram nesses últimos anos reproduzindo vozes. 

É simplesmente um convite a você passar horas escutando seus 

discos, sem ter sequer chance de uma pausa. Pois a riqueza de de-

talhes harmônicos do timbre e da técnica vocal, são destrinchados 

de uma forma tão organizada, que jamais desbanca para o analíti-

co ou frio! Pelo contrário, as audições são quentes e convidativas,a 

continuar interminavelmente as audições. Entrar pela madrugada 

ouvindo esse CD Player pode ser um problema, pois se você bobe-

ar, quando der por si, já está amanhecendo o dia!

Seu Soundstage é muito preciso em termos de planos, foco, re-

corte e ambiência, mas com uma apresentação de palco menor 

(em profundidade e largura), de outros CD Players na sua faixa de 

preço. Pessoalmente isso não tem o menor peso para mim, pois 

mais do que largura e profundidade de palco considero requisitos 

como equilíbrio tonal, transientes, textura e dinâmica, muito mais 

relevantes. Mas sei de centenas de audiófilos que colocam o palco 

como a prioridade número 1! Para esses o D-08U têm concorrentes 
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nessa faixa de preço que o superam, mas que perdem nos outros 

quesitos. Por tudo isso é que a escolha do CD Player definitivo é tão 

complexa. E exige muito planejamento e audições para a escolha.

Agora se sua discoteca é de muitos SACDs, ai o D-08U já pode 

ser de novo colocado na sua lista, pois em SACD, o palco do D-08U 

se agiganta, tanto em termos de profundidade como de largura! Não 

me pergunte o motivo dessa mudança, pois não saberia explicar, 

mas é exatamente o que ocorre! A qualidade dos transientes (desde 

que você já esteja familiarizado com a sua folga) é impecável. Minha 

referência para fechamento desse quesito de nossa metodologia 

continua sendo o CD I Ching, do grupo Uakti, e o Canto das Águas 

do André Geraissatti, gravado por nós - especialmente a faixa 5. 

Esses dois exemplos são matadores em termos de transientes, pois 

se algo estiver torto, a sensação é que os músicos estão tocando 

displicentemente. Você detecta imediatamente que em termos de 

andamento, têm algo errado, pois parece que falta ‘determinação’ 

no pára e arranca. O D-08U com os cabos escolhidos dá simples-

mente um show nesse quesito, tamanha a precisão.

Nos nossos cursos de percepção auditiva esses exemplos são 

apresentados e os participantes relatam que ao ouvir essas faixas 

em seus sistemas eles conseguem perceber perfeitamente o nível 

em que os mesmos se encontram. São dois discos muito esclarece-

dores para se avaliar transientes!

Junto com equilíbrio tonal, transientes e musicalidade, o outro 

quesito que é admirável no D-08U é a apresentação de texturas! 

Também passa a estar entre os melhores CD Player que ouvi esse 

quesito da metodologia. Pois mais do que mostrar características 

inerentes da composição do timbre de cada instrumento (se tem 

um som mais aveludado, anasalado ou brilhante), ele possibilita 

entendermos a intencionalidade técnica e musical da obra (se uma 

passagem é muito complexa, a qualidade do arranjo e do interprete 

e a ideia no momento da execução). Pode parecer uma ideia muito 

subjetiva ou abstrata, mas em sistemas muito superlativos, chega a 

ser até corriqueiro esse tipo de observação. E o D-08U possui esse 

grau de qualidade na apresentação de texturas!

Em relação à microdinâmica, graças ao seu silêncio de fundo, o 

ouvinte não necessita fazer nenhum esforço para notar o mais sutil 

pianíssimo presente na obra musical. Ainda que esteja no meio de 

uma obra sinfônica de grande complexidade, aquele sino ou triangu-

lo, será escutado de forma integral. Já a macrodinâmica, novamente, 

dependerá do set de cabos e do casamento com a eletrônica. Pois 

ele não possui aquele ‘arroubo’ de energia transbordando, como um 

motor V8 turbinado (para fazer uma analogia com carros de compe-

tição). No momento em que o fortíssimo se apresentar o Luxman es-

tará à postos, mas você jamais tomará sustos com ele, ou será pego 

de sobressalto. Nesse quesito outros players concorrentes possuem 

mais energia visceral, para te derrubar da cadeira. Mas ele não nos 

deixa frustrados, ou achando que negou fogo, apenas faz o dever de 

casa sem ‘ fogos de artifício ‘ ou sustos desnecessários!

Volto a insistir, tudo é uma questão de prioridades e cada audiófilo 

tem as suas. Esse maior ‘relaxamento’, novamente, pode ser con-

tornado (como foi no nosso caso), com o uso do CNT e do Power 

Link. Com esse set, a resposta de macrodinâmica foi substancial-

mente aumentada!

Sobre a materialização física do acontecimento musical, ainda que 

seja um excepcional CD Player, nesse quesito não existe milagre! Ou 

a gravação é perfeita o suficiente para enganar nosso cérebro, ou 

então não existe essa sensação de holografia sonora. Mas quando 

a gravação é boa o suficiente, seu cérebro acredita piamente que 

eles estão ali a poucos metros de distância de você! E como já citei 

acima, outro quesito em que o Luxman se destaca, e na musicali-

dade. Seu conforto auditivo é instantâneo. Um convite a esquecer 

do mundo, dos problemas, frustrações e mergulhar de corpo e alma 

nas suas gravações preferidas!
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Formato 

Frequências de 
amostragem 
suportadas 

Tensão de saída ana-
lógica / impedância 

Resposta de 
frequência  
 

Distorção harmônica 
total 

Relação S / N (IHF-A) 

Mecanismo de 
unidade de disco 

Conversor D / A 

Circuito amplificador 
de saída 

Consumo de 
potência 

 2 canais SACD, CD 

Entrada USB (PCM): 
32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 
96k, 176.4k, 192k,  
352.8k, 384lHz (16, 24, 32bits) 

2.5v / 300Ω, 
600Ω (balanceada)

CD 5 Hz a 20kHz (+0, -0.5dB) 
CD 5 Hz a 50 kHz (+0, -3.0dB)  
2 Hz a 50 kHz USB 
(+0, -3.0dB) 

CD 0,0015%, 0,0011% 
SACD, USB 0,0009% 

CD 123dB, SACD 106dB, 
123dB USB 

LxDTM (com gaveta à prova 
de poeira) 

Burr-Brown fez-1792A PCM 
(modo mono) x 2 

Totalmente equilibrado 
discreta ODNF versão 4.0 

36W 
1W (em espera)E

S
P

E
C

IF
IC

A
Ç

Õ
E

S

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

CD PLAYER LUXMAN D-08U

Alpha Áudio eVídeo
(11) 3255.9353

R$ 64.000

Equilíbrio Tonal     11,0

Soundstage     11,0

Textura     12,0

Transientes     12,0

Dinâmica     11,0

Corpo Harmônico    11,0

Organicidade     11,0

Musicalidade     12,0

Total      91,0

cOnclusãO

Um CD Player Estado da Arte têm por obrigação (devido ao seu 

valor), de nos presentear com audições memoráveis! Só assim jus-

tificaremos a nós mesmos todo o dinheiro investido. Para os au-

diófilos que passaram a vida inteira procurando uma fonte digital 

que lhes proporcione aquele prazer a mais de ouvir suas musicas 

(sejam tecnicamente bem gravadas ou não), sem ficar preocupado 

com aquela passagem com excesso de brilho, ou qualquer tipo de 

desconforto e que lhes proporcione anos de redescoberta de todas 

as suas gravações o CD Luxman D-08U, é um player a ser consi-

derado.

Alie a essas características sonoras um fabricante com 90 anos 

de vida e bons serviços prestados à audiofilia, e certamente ele es-

tará entre os primeiros da lista a serem escutados e se você ainda 

levar em consideração sua construção, acabamento estonteante e 

seus recursos e compatibilidade com PC e MAC, ele certamente 

pula para uma das melhores opções disponíveis atualmente no mer-

cado. Esse é o D-08U, um produto matador, em qualquer avaliação 

que se faça e por mais criteriosa que seja!

POnTOs POsiTiVOs

Sonoridade inebriante e capaz de lhe proporcionar audições 

livres de preocupação com a qualidade técnica das mesmas. 

Construção nível Estado da Arte em todos os detalhes, altamen-

te versátil e construído por uma empresa hi-end com 90 anos 

de existência.

POnTOs negATiVOs

Preço de produto Estado da Arte.
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http://www.alphaav.com.br
http://www.alphaav.com.br


https://www.youtube.com/watch?v=385ey8aucwe

assista ao vídeo do produto, clicando no link abaixo:

https://youtu.be/385EY8aUCWE
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INTRODUÇÃO

Eu advogo à favor da amplificação digital. E por que não? Creio, 

porém, que ela ainda não evoluiu total e corretamente - o que me 

lembra dos primeiros transistorizados, que levaram muitos anos 

para ‘chegar lá’, numa época onde o que tocava bem, o que era 

hi-end, eram só os valvulados. Eu acredito na amplificação digital, 

acho que ela chegará lá, tanto que o principal ‘defeito’ é ela ser 

encarada como uma tecnologia barata, ou seja, por sua miniaturiza-

ção e até simplicidade de circuito ela é mais usada em aplicações 

de menor custo e espaço - onde será que eu já vi isso antes? De 

amplificador digital eu já vi vários exemplos muito bons, em desde 

caixas ativas até integrados polivalentes e super-poderosos. Entre 

os mais interessantes exemplos estão os ‘puros digitais’, os que 

trabalham o sinal todo no âmbito digital - tanto que nesses se você 

plugar uma fonte de sinal analógica na entrada, a primeira coisa que 

vai acontecer é ela ser convertida para digital, para depois o sinal ser 

trabalhado e amplificado.

Ainda tem bastante chão, e bastante modelos de circuito à serem 

desenvolvidos, tanto no digital puro quanto no classe-D. E agora 

mais um amplificador chegou ao mercado, esse com uma topologia 

interessante: pré-amplificador valvulado e a parte de power digital, 

em classe-D: o Rogue Audio Pharaoh!

SOBRE A ROGUE AUDIO

A Rogue Audio foi fundada pelo seu principal engenheiro e de-

senvolvedor Mark O’Brien, no estado americano da Pensilvânia, 

19 anos atrás. O’Brien, um físico formado pela California Polytechnic 

State University (Cal Poly), da região da costa central desse estado, 

logo passou a trabalhar com o desenvolvimento de lasers e, depois, 

em pesquisa e desenvolvimento no Bell Labs. Fã de equipamentos 

amplificador integrado rogue 
audio pharaoh

Christian Pruks
christian@clubedoaudio.com.br

teste áudio 2
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de áudio, na década de 1990 resolveu desenvolver seu próprio 

pré-amplificador, devido á quantidade de produtos não muito bons e 

caros que havia no mercado. Foi o primeiro passo para a fundação 

da Rogue Audio, passo que O’Brien só deu depois de voltar à uni-

versidade e cursar um MBA, o que ajudou-o muito a montar e gerir 

o negócio. 

Inicialmente, os produtos da Rogue eram 100% focados em to-

pologias valvulares - que sempre foi a predileção de O’Brien - mas 

vários produtos recentes, os amplificadores integrados, passaram a 

adotar placas de saída em classe-D, mais especificamente os mo-

dulos da empresa holandesa Hypex, uma das pioneiras em placas e 

módulos de amplificação digital. 

SOBRE O PHARAOH

O integrado Pharaoh é, então, composto de uma seção de 

pré-amplificação valvulada tipo mu-follower, equipada com um par 

de válvulas 12AU7 (que, no caso do aparelho que veio para teste, 

eram JJ Electronic, feitas na República Eslovaca). O mu-follower é 

uma topologia de valvulado só de ganho de corrente e não de ganho 

de tensão, que usa um MOSFET para amplificar a corrente em vez 

de usar a própria válvula, sendo uma solução de baixo consumo, 

linear e com autopolarização. Procurando, para a saída do apare-

lho, qualidades de transistor para combinar com o pré valvulado, 

e também almejando um circuito de alta eficiência e estabilidade 

térmica, O’Brien escolheu que a saída do equipamento fosse em 

classe-D, evitando o constante ajuste, regulagem e manutenção da 

área de potência de um amplificador valvulado. O módulo escolhido 

foi o UCD400, da Hypex, no qual O’Brien faz várias modificações, 

substituindo parte do circuito por projetos próprios.

O Pharaoh não tem a modernidade de possuir uma placa de DAC 

interna - e já vi várias vezes na Internet argumentos contra essa ‘in-

tegração’, dizendo que os audiófilos preferem procurar o DAC que 

mais os agrada e, também, ter a possibilidade de fazer upgrades 

do mesmo com maior frequência. Complementando o aparelho, 

porém, O’Brien inseriu um pré de fono interno com seleção para 

cápsulas de saída alta MM (Moving Magnet) ou de saida baixa MC 

(Moving Coil), além da configuração em várias posições da carga 

resistiva em paralelo com a cápsula MC. O lado ruim é que essas 

configurações todas ficam dentro do amplificador, e é preciso soltar 

todos os parafusos da tampa para manipulá-las - e, no meu caso, 

tive que desconectar o aparelho completamente e retirá-lo do rack 

para fazê-lo. Supõe-se que não vão ficar mexendo nisso o tempo 

todo, mas mesmo assim é irritante.

SETUP & COMPATIBILIDADE

O Pharaoh é um aparelho bastante potente, estável em seu fun-

cionamento, e com uma série de bons recursos e entradas, além do 

controle remoto de volume ‘mute’ - portanto é um aparelho muito 

compatível e de operação extremamente elementar.

SISTEMA

O integrado Rogue Audio Pharaoh já chegou às minhas mãos 

semi amaciado, mas deixei-o tocar mais umas 50 horas, durante as 

quais não percebi nada sujo ou torto em sua sonoridade, portanto 

considerei-o como amaciado. Interessante notar que no site da em-

presa, nas especificações do produto, aparece a curiosa afirmação 

de que o aparelho já vem amaciado (!). O fato é que, depois que che-

gou às minhas mãos, com alguns dias tocando para ‘acordar’, não 

notei mais desenvolvimentos: o som já estava limpo e com timbre e 
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texturas corretas, ficando assim até o final da avaliação. Durante os 

testes foi usado o toca-discos de vinil Technics SP-10 de broadcast 

com braço Linn, com as cápsulas Ortofon 2M Bronze e Goldring 

2100, sempre no pré de fono Sunrise Lab The PhonoStage II Special 

Edition. Como fonte digital usamos o Luxman SACD-Player D-06. 

Como referência foram usados os amplificadores integrados darTZeel 

CTH-8550 e Sunrise Lab V8 MkIII. As caixas foram as bookshelf 

Konforti Audio Aleph e as torres Von Schweikert VR-35. Os cabos de 

força, interconexão e fono foram Sunrise Lab linhas Reference, as-

sim como também os cabos de força Transparent PowerLink MM1 e 

MM2, e os cabos de caixa Transparent Reference XL.

COMO TOCA

O equilibrio tonal do Pharaoh é interessante: extenso nos graves 

e bem arejado nos agudos, tem bom peso nos graves mas estes 

são um pouco secos - e por vezes isso dá a impressão de mais 

recorte, apesar de que podia ter um pouco mais de harmônicos nos 

mesmos. Um CD que eu estava ouvindo que deixou isso claro foi o 

RoqueForte (Home Records) do grupo belga de ‘neo-classico’ 

Aranis, uma música de câmara experimental que junta bateria e per-

cussão à instrumentos tradicionais da música de câmara, como vio-

lino, viola, flauta e contrabaixo acústico. Apesar da natureza acústica 

dessa música, a gravação tende ao seco e tem uma ligeira com-

pressão - ou seja, a inteligibilidade, os recortes e a ambiência são 

limitrofes e dependem claramente do sistema para se destacarem.

Uma das menores notas do Pharaoh vai para seu palco sonoro, 

amplo, extremamente arejado e de enorme relaxamento. A ambiên- 

cia, profundidade e largura são impressionantes. Para tal deleite, se-

lecionei uma gravação de alaúde solo, chamada The Lute Music of 

Johann Sebastian Bach (MA Recordings) com o músico argentino 

Eduardo Eguez. Essa gravação registra lindamente o instrumento 

em um local de acústica viva chamado Convento dell’Annunciata, 

construido em 1449 na região de Brescia, na Itália.

Para avaliação de texturas eu usei o fabuloso CD Asian Roots 

(Denon) com TakéDaké e o flautista John Kaizan Neptune, onde 

todos os instrumentos são feitos de bambu, a começar da flauta, 

acompanhada de uma marimba e várias percussões - tudo de bam-

bu. Esta é uma soberba gravação, muito usada décadas atrás como 

disco de testes de sistemas, tem uma das melhores captações que 

já ouvi e, aqui, as texturas do ar pela flauta e de percussões como o 

pau-de-chuva são lindas.

Estranhamente - e essa é a primeira vez que vejo isso - os tran-

sientes do Pharaoh não acompanham suas texturas. Na verdade, a 

falta de visceralidade dos transientes desse amplificador, e sua de-

finição, não chegam a incomodar tanto, mas combinados com sua 

secura de harmônicos, é que fazem o ponto mais baixo do Pharaoh, 

tornando ele pouco ideal para quem quer se sentir dentro de uma 

orquestra ou mesmo para quem quer esmiuçar cada intencionali-

dade ou expressão musical de cada um dos vários instrumentista 

de uma peça complexa. Podemos notar essa peculiaridade no CD 

instrumental Music Journal (MA Recordings) do compositor brasileiro 

Marcelo Zarvos. O produtor, proprietário e técnico de gravação da 

célebre MA Recordings (veja também o CD Será Una Noche), Todd 

Garfinkle, se propõe a capturar o acontecimento musical com incrí-

vel precisão e com o mínimo de processamento, usando um esque-

ma de gravação com apenas um par de microfones omnidirecionais 

e um gravador digital - ambos altamente modificados.

Um pouco mais difícil foi avaliar a dinâmica do Pharaoh. Na minha 

visão, a melhor maneira de fazê-lo é através de música orquestral, 

onde as variações dinâmicas, os crescendos, soam naturais  ou não, 

soam comprimidos ou não. Mas, como esse tipo de música não se 

dá bem com esse amplificador, tive que buscar outro tipo de grava-

ção. Fechei com From the Caves of the Iron Mountain (Canyon), com 

o contrabaixista Tony Levin, o baterista e percussionista Jerry Marotta 

e o flautista e saxofonista Steve Gorn. Essa gravação é feita toda 

dentro de uma caverna, aproveitando as particularidades da acús-

tica viva da mesma, e também é registrada de maneira espartana, 

utilizando apenas dois microfones posicionados de maneira binaural, 

ou seja, simulando a posição dos ouvidos humanos. Aqui ficou clara 

a diferença dinâmica entre as percussões, o baixo e as flautas e sax, 

perfazendo excelente nota de dinâmica para o Pharaoh.

A espacialidade, o som meio etéreo do Pharaoh é grandioso, de 

grande ambiência, mas perde foco e perde, na minha opinião, co-

nexão emocional, conexão com a apresentação musical, com um 

gênero como a músical clássica orquestral. Isso se dá, na minha 

opinião, principalmente por causa do corpo harmônico de atleta de 

academia do Pharaoh. Essa secura dos graves, essa falta de har-

mônicos, que resulta também em médios e médios-agudos com 

corpos menores, deixa a música orquestral longe deste amplificador. 

E quando eu digo longe, penso na excelente gravação da Quarta 

Sinfonia (Teldec / Warner Classics) de Anton Bruckner sob a regên-

cia de Daniel Barenboim comandando a Orquestra Filarmônica de 

Berlim. Aqui a sensação de distanciamento não é de você estar na 

última fileira, mas sim de você estar fora do audiório simplesmente. 

O negócio do Rogue Pharaoh são os gêneros musicais mais intimis-

tas, mais presenciais.

O pré de fono interno do Pharaoh merece um comentário à parte: 

tem um silêncio de fundo superior, um som mais quente, com mais 

harmônicos que o som obtido pelas entradas de linha no aparelho, 

e com uma sensação melhor de velocidade, de impacto - e ainda 

assim respeita as belíssimas texturas, ambiência e o grande e are-

jado palco, que são as grandes características desse equipamento.
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AmplificAdor integrAdo rogue Audio phArAoh

Potência: 

Seção de pré: 

Consumo: 
 

Fator de 
amortecimento:

Entradas: 

Pré de Fono:

Saída para Fone de 
Ouvido:

Fonte: 

Peso:

Dimensões (L x P x A):

185W/canal - 8 ohms 
350W/canal - 4 ohms

Válvulado em circuito de 
alto-ganho tipo mu-follower

6W (stand-by), 
235W (1/2 potência), 
435W (em potência máxima)

>1000 

3x linha, Fono MM/MC, 
1x XLR

Ganho e carga ajustáveis

Valvulada, plugue de 1/4” 

Linear com capacitores à óleo 
Mundorf EVO

18 kg (21 kg embalado)

46,4 x 45,7 x 16.5 cme
S
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CONCLUSÃO

Bastante versátil, o Pharaoh tem uma placa de fono interna 

MM / MC de qualidade superior e um sistema de amplificação que 

não esquenta ou requer ajustes, trazendo ainda uma entrada tipo 

by-pass que pemite que se ligue um home-theater nele ou que o 

mesmo seja usado como power, entrada balanceada além das RCA, 

saída para gravação e saída para usá-lo como pré de linha, e uma 

saída para fones de ouvido com peso, potência e autoridade. 

O Rogue Audio Pharaoh é um integrado com um som muito lim-

po, muito musical, excelente palco, ambiência, espacialidade, e com 

um timbre e texturas invejáveis!

amplificador integrado rogue audio pharaoh

Audiomagia
(31) 3140.9100

R$ 23.892

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

Equilíbrio Tonal     10,0

Soundstage                  10,75

Textura                  10,75

Transientes       9,5

Dinâmica     10,0

Corpo Harmônico      9,5

Organicidade       9,0

Musicalidade     10,0

Total      79,5

referência

PONTOS POSITIvOS

Belas texturas e um palco enorme, largo e alto, com muita 

ambiência e arejamento. Construção e funcionamento eficientes 

e bem bolados.

PONTOS NEGATIvOS

Não é para todos os gostos e gêneros musicais. O valor alto 

do dólar encarece o equipamento.
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http://kwhifi.com.br


https://www.youtube.com/watch?v=hGqJJDwJub8

assista ao víDeo Do proDuto, clicanDo no link abaixo:

https://youtu.be/hGqJJDwjub8
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teste áudio 3

Nesta edição fomos brindados com duas marcas que estão 

no mercado desde a segunda década do século passado, algo 

um tanto raro para os dias de hoje. A Tannoy, em 2016, também 

completará 90 anos de vida! Fundada em 1926 pelo engenheiro 

Guy R. Fountain, a Tannoy escreveu grande parte da história do que 

hoje conhecemos como alta fidelidade, pois muito antes da Segun-

da Grande Guerra seus falantes eram utilizados por inúmeros fa-

bricantes de rádios de múltiplas frequências (ondas curtas, ondas 

médias, etc). 

E, quando em 1940 Fountain apresentou ao mundo seu revolu-

cionário alto falante Dual Concentric, conquistou também o mercado 

de broadcast (estúdios de radio, televisão e de gravação). A tec-

nologia Dual Concentric, colocou a Tannoy como a referencia na 

fabricação de alto falantes no mundo!

Eu já havia lido diversos artigos muito elogiosos à linha Glenair, 

tanto do modelo 10 como do 15, e a escutei muito rapidamente 

no Hi-End Show de 2014, mas levar para nossa sala de testes e 

colocá-la em audição critica, só foi possível recentemente. Em visita 

ao belo show room da Rivergate, recém-inaugurado em São Paulo, 

com três espaços dedicados ao áudio, é que pude finalmente des-

frutar de uma audição com as ‘clássicas‘ Glenair 10! E foi encanto 

visual e auditivo a primeira vista!

Aquele móvel de madeira genuína (gabinete) nos remete aos anos 

cinquenta do século passado, e nos trás imediatamente reminiscên-

cias de toda a nossa infância. Mas que no primeiro acorde, nos puxa 

novamente para o presente e nos mostra que sua sonoridade não 

tem nada de saudosista, pelo contrario, é muito atual! Só não a trou-

xe naquele momento, pois sua embalagem não cabia no meu carro. 

Ainda que seja um pouco menor que a Glenair 15, suas dimensões 

e peso impressionam: 1 metro de altura por 36 cm de largura e 

34 cm de profundidade, pesando 28 quilos cada caixa.

Suas especificações técnicas também são bem interessantes: re-

comendada para amplificadores de 50 a 200 watts, possui um SPL 

Máximo de 112 dB. Sensibilidade de 91 dB, impedância nominal de 

caixas acÚsticas tannoy
Glenair 10

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br
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caixas acÚsticas tannoy Glenair 10

8 ohms e resposta de frequência de 38Hz a 25 khz. Sua dispersão 

é de 90 graus e sua distorção harmônica de 1,25% a 120 watts 

RMS (50 Hz a 20 kHz). Possui um único falante Dual Concentric de 

250mm (10“) com cone de papel duplo, patenteado pelo fabricante, 

que lhe dá rigidez e leveza, e um tweeter no centro do falante de mé-

dio/grave, de 25mm (1”) de domo de liga de alumínio. O crossover 

de segunda ordem possui corte em 2,1 kHz e seu volume interno é 

de 62 litros.

Seu gabinete é todo de madeira de alta densidade, reforçado nos 

cantos com travas para evitar ressonâncias. Com um acabamento 

de cerejeira, a Glenair vai bem em qualquer ambiente seja ele clás-

sico ou moderno, pois suas linhas e tamanho são muito discretos 

e se integram a qualquer tipo de ambiente. No primeiro momen-

to achei que nossa sala com quase 50 metros quadrados, seriam 

um problema. Mas rapidamente percebi que estava errado. O que 

a Glenair 10 precisa é de uma redobrada atenção em relação ao seu 

posicionamento na sala, pois isso fará toda a diferença na sua per-

formance. Como ela estava integralmente amaciada, nosso trabalho 

foi escolher o set em que utilizaríamos para as primeiras audições.

Como no manual está escrito que o cabeamento interno é van 

den Hul, e estávamos testando o cabo de caixa The Cloud des-

se fabricante (leia teste 7 nessa edição) o mais óbvio, foi utilizá-lo. 

Os amplificadores integrados utilizados foram: Hegel H80, Onix 

RA-125B e Rega Elicit-R. Powers: Hegel H30 e AVM Ovation AS 8.2. 

Pré-amplificador: Momentum Dan D’Agostino. Pré-amplificador de 

phono: Tom Evans Groove+. Fonte digital: dCS Scarlatti e Luxman 

D-08U (leia Teste 1 nesta edição). Fonte analógica: Air Tight Acoustic 

Masterpiece, braço SME V e cápsula Air Tight PC-1 Supreme. 

Cabos de interconexão: Zafira II, Kubaka-Sosna Elation, Transparent 

Opus G5, van den Hul CNT e Transparent Reference MM2. Cabos 

de força: Transparent Power Link MM2. Cabos digitais: Crystal Cable 

Absolute Dream e Transparent Audio Reference.

Primeira observação: a Glenair 10 trabalha muito melhor bi-ca-

blada e com o aterramento ligado. Como o cabo The Cloud possui 

esse terminal foi possível observar auditivamente que na Tannoy faz 

sim diferença. A sensação é que os músicos e instrumentos ficam 

ainda mais bem focados e cria-se um silêncio de fundo em volta de 

cada músico (essa sensação ficou ainda mais nítida na reprodução 

de discos com solistas e pequenos grupos orquestrais como quar-

tetos de cordas). Definido o uso do aterramento, nos debruçamos 

em acertar o posicionamento da caixa na sala. Elas parecem (pelo 

seu design) querer ficar mais próximos aos cantos, mas não é exata-

mente essa a melhor posição para elas. Pois se a sala for muito larga 

(como é o caso da nossa sala de testes) fica-se com um buraco 

no imaginário palco sonoro. Também muito afastadas da parede às 

suas costas, perde-se peso nos graves! Com muito toe-in, o som 

fica na frente das caixas e totalmente paralelas as paredes laterais, 

e muita informação na região média se perde. Mas antes de você se 

desesperar e achar que não terá paciência para o ajuste fino, saiba 

que achada a posição ideal, seus encantos (que não são poucos) 

farão valer todos os esforços. Em nossa sala, depois de um dia de 

puxa e estica, as Glenair 10 ficaram distantes 1,10 da parede as 

suas costas. Três metros de distância entre elas (de tweeter a twe-

eter), viradas para o ponto de audição 15 graus, impedido nesse 

ângulo de ver as laterais do gabinete da caixa.

Como testei e tive alguns modelos Dual Concentric Tannoy, sei 

bem das características sonoras da marca. A primeira vantagem é 

que o sinal parte de um ponto único, o que nos permite um acom-

panhamento muito mais relaxado do acontecimento musical. E se 

elas possuem espaço para respirar, melhor ainda, pois a sensa-

ção será de que você foi transportado para o local da gravação. 

Os planos são diferentes de uma caixa de qualidade com vários 

alto falantes, principalmente nos instrumentos que estão na lateral 

do palco, como violinos de uma orquestra à esquerda e os con-

trabaixos à direita. Na minha caixa de referencia, dependendo da 

qualidade de captação, os contrabaixos soam até um metro para 

fora da caixa. Isso não ocorre nas Tannoy: os contrabaixos soam 

sempre dentro da caixa, mas em compensação os planos e o foco 

dos metais atrás dos contrabaixos, soam muito mais profundos, 

dando a sensação que estamos ‘vendo’ a apresentação! A recria-

ção das percussões e do naipe de madeiras em gravações bem 

feitas no centro da orquestra soa impecável em termos de planos na 

Glenair 10.

Como sempre escrevo, tudo no hi-end é feito de concessões. E 

o que temos é que saber quais as virtudes e limitações, e escolher 

aquelas que nos agradam mais. Pois o 100%, se existe, deve custar 
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um caminhão de verdinhas! Acostumado com a sua reprodução de planos, imediatamente 

chama nossa atenção à precisão de foco e recorte dessas caixas. Literalmente é possível ‘per-

ceber’ quando o cantor se afasta mais do microfone ou abaixa a cabeça. Mostrei para alguns 

amigos e eles ficaram pasmos com a facilidade que se percebe esses detalhes.

Outra questão que leva a discussões calorosas é o timbre e o equilíbrio tonal das caixas 

com essa tecnologia Dual Concentric. Para os que não gostam, o argumento é que falta ex-

tensão nos dois extremos! E isso altera o timbre de alguns instrumentos! Realmente sinto que 

o decaimento nas altas se tivesse um pouco mais de extensão agradaria mais. No entanto, 

a quantidade de gravações tecnicamente ruins é tão grande, e com excesso de brilho, que 

muitas vezes não ter tanta extensão pode ser um alivio, e a única oportunidade de escutarmos 

gravações que apreciamos musicalmente. Fiquei muito atento a essa questão no teste da 

Glenair 10, e mais do que escutar um triangulo um nadinha mais apagado, o que senti falta foi 

de mais arejamento, para se ter a devida percepção do ambiente em que ocorreu a gravação.

Realmente os agudos mais sutis, em exemplos como trompete com surdina, picollo, triân-

gulo, etc, não me incomodam. Sobre o outro extremo minha opinião é que, mais do que exten-

são, sinto falta de mais peso, pois a Tannoy é rápida, precisa, com um bom corpo harmônico, 

mas falta aquele algo a mais no deslocamento de ar. Mas aí voltamos às velhas questões: 

o que é mais importante precisão ou peso? Para qual gênero musical o peso é importante? 

Tudo, absolutamente tudo deve ser levado em consideração quando vamos escolher nossa 

caixa definitiva!

A região media da Glenair soa muito correta, com riqueza de detalhes e uma incrível trans-

parência! Alias o grau de transparência pode nos assustar em determinados instantes, pois 

como o som parte de um ponto único, alguns ruídos como chaves de instrumentos de sopro 

se misturam as notas e acordes e nos chama a atenção como se tivéssemos escutando coisas 

na gravação pela primeira vez! Ouvindo Jeff Beck (vários discos), escutei detalhes de efeitos 

que ele utiliza com a alavanca que jamais tinha percebido antes! O mesmo efeito escutei com 

gravações de piano solo, ruídos dos pedais, que vão alem do barulho do movimento dos mes-

mos. Algumas gravações foi possível ‘notar’ o desgaste do uso do pedal, com uma sonoridade 

típica de pedal!

Os transientes são excelentes na Glenair 10, percussões são retratadas com uma preci-

são e velocidade estonteante! Para quem aprecia precisão cirúrgica no andamento e ritmo a 

Glenair 10 deve ser escutada com imenso interesse. A microdinâmica é exemplar, graças a 

sua enorme transparência na região média, Nada passa despercebido. Já a macrodinâmica 

está corretamente presente, mas não pode se abusar do volume. Para aqueles que gostam 

de abusar e ouvir gravações no limite acredito que o ideal possa ser a Glenair 15 e não a 10.

Outra qualidade que me surpreendeu (que não estava nesse nível, nos modelos Dual 

Concentric que testei desse fabricante) foi a reprodução de corpo harmônico. Nesse modelo o 

tamanho dos instrumentos é bem coerente, principalmente quando escutamos obras sinfôni-

cas, o que torna as audições bem convincentes.

ConClusão 

Ainda que possua uma sensibilidade de 91 dB, a Glenair gosta de trabalhar com amplificadores 

que conduzam o sinal com ‘mão de ferro”. E não acredito que com amplificadores single ended de 

10 watts se extraia o melhor delas. Todos os integrados utilizados tiveram excelente sinergia, mas 

destaco o casamento delas com o Onix (o teste será publicado na edição Melhores do Ano, em 

Janeiro / Fevereiro) as qualidades sônicas desse integrado deram calor e mais peso na região 

http://www.hifiexperience.com.br
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CAIXAS ACÚSTICAS TANNOY GLENAIR 10

Amplificador 
recomendada:

Potência:

Potência de pico:

SPL máximo: 

Sensibilidade:

Impedância nominal:

Resposta de 
frequência:

Dispersão:

Distorção harmônica 
total:

Falantes: 
 
 

Divisor de frequência: 
 

Tipo de gabinete:

Volume do gabinete:

Dimensões (A x L x P):

Peso:

Dimensões da 
embalagem (cada) 
(A x L x P):

Peso embalada 
(cada):

50 - 200W RMS 

120W RMS

440W

112dB (120W) 
117dB (44W pico)

91dB (2.83V/1m)

8 ohms

38Hz - 25kHz 

90 graus (cônica)

<1,25% (120W) 

- Woofer 10” Dual Concentric 
de cone de papel duplo 
- Tweeter 1” domo de liga de 
aluminio

1a. ordem para o tweeter, 
3a. ordem para o woofer 
(corte em 2.1kHz)

Bass-reflex

62 litros

1000 x 360 x 347.5 mm

28kg

1170 x 490 x 510 mm 
 

33kg
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médio-grave e acentuaram ainda mais sua qualidade de ritmo e an-

damento (já que essa qualidade é um dos pontos fortes do Onix). 

Com o H80  a Glenair 10 pode mostrar suas maiores virtudes: foco, 

recorte e planos. E com o Rega Elicit-R, um ‘caldo’ a mais de ener-

gia e precisão. Cito esses detalhes para que o amigo leitor tenha 

uma ideia dos caminhos possíveis de se trilhar com essa bela caixa.

São muitas as possibilidades e cabe a cada um que a escolher, 

buscar extrair o que mais lhe agrada. Só não indico essa caixa para 

caixas acÚsticas tannoy Glenair 10

aqueles que gostam de turbinar o volume ou exigem integral exten-

são em ambos os extremos. Para todos aqueles que querem audi-

ções recheadas de detalhes, sensação de estar presente na grava-

ção e não gostam de abusar no volume, fica aqui minha indicação, 

pois suas virtudes são realmente encantadoras!

Rivergate
(11) 98108.1881

R$ 49.500

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

Equilíbrio Tonal       9,5

Soundstage     10,0

Textura       9,5

Transientes     11,0

Dinâmica       9,0

Corpo Harmônico    10,0

Organicidade     10,0

Musicalidade     10,5

Total      79,5

PonTos PosiTivos

Boa sensibilidade, alta compatibilidade com diversos amplifi-

cadores, sonoridade flat e confortável, independente do gênero 

musical.

PonTos negaTivos

Precisa trabalhar bi-cablada para se extrair seu melhor, não 

gosta de trabalhar com excesso de volume e pode dar a sensa-

ção de falta de mais extensão nos extremos.

referência

PAIXÃO POR ACÚSTICA

Showroom
Av. Eng. Roberto Zuccolo, n° 555/ 3° Piso/ B1 e B2 – Vila Leopoldina
São Paulo/SP - Tel. 11 2117.70.05/ 11 2117.70.04
comercial@maisondelamusique.com.br
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PAIXÃO POR ACÚSTICA

Showroom
Av. Eng. Roberto Zuccolo, n° 555/ 3° Piso/ B1 e B2 – Vila Leopoldina
São Paulo/SP - Tel. 11 2117.70.05/ 11 2117.70.04
comercial@maisondelamusique.com.br



https://www.youtube.com/watch?v=whh81c6Xgsw

assista ao vídeo do produto, clicando no link abaiXo:

https://youtu.be/wHh81C6Xgsw
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teste áudio 4

Lembro-me detalhadamente, quando em uma apresentação no 

Hi-Fi Show de 2008, o Sr. Van den Hul nos disse em tom de confi-

dencia que estava utilizando seus 25 anos de expertise na constru-

ção de cabos para fazer algo revolucionário, que mudaria a trajetória 

de sua empresa. Fiquei pensando o que viria daquela mente, após 

ter apresentado alguns anos antes os cabos de fibra de carbono, 

que o colocaram na linha de frente dos fabricantes de cabos hi-end.

Conheço muito bem toda a linha de produtos desse fabricante, 

pois sou usuário a mais de duas décadas de seus produtos (tan-

to para uso pessoal, como profissional em nossos discos lançados 

pela Cavi Records) fiquei a imaginar o que ele estaria tramando. Em 

dezembro de 2010 veio a resposta as minhas indagações, com o 

lançamento da linha 3T, apresentada em agosto de 2010 na feira de 

AV de Hong Kong, com um sucesso avassalador. A linha 3T é um 

segredo de estado, com inúmeras especulações desde que foi co-

locada no mercado há cinco anos. E a van den Hul não demonstra o 

menor interesse em confirmar ou desmentir tudo que sai nas mídias 

a respeito da tecnologia 3T.

Batizada como Tecnologia de Transmissão, a linha 3T é uma linha 

que atende desde o amante de áudio e vídeo iniciante até o audiofilo 

com um sofisticado sistema hi-end, o musico e também o profis-

sional de estúdio de gravação. O 3T The Cloud Hybrid de caixa é o 

cabo mais vendido atualmente, pela suas efetivas qualidades e cus-

to/performance. Na hierarquia da linha 3T ele está somente abaixo  

do modelo top, o The Cumulus Hybrid.

O cabo híbrido 3T The Cloud é composto de quatro terminais, 

que podem ser usados nas aplicações estéreo (2-2), bi-wire (2-4) e / 

ou bi-amp (4-4). Cada terminal é revestido por uma densa camada 

cabo de caiXa van den hul 3t
the cloud hybrid

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br
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cabo de caiXa van den hul 3t the cloud hybrid

LSC (Carbono Linearmente Estruturado) para melhorar a qualidade 

da transmissão, já bem elevada. O cabo isolado Hulliflex para caixas 

acústicas, na cor dourada, é constituído por fios 4AWG em 8 grupos 

de feixes 3T. Cada grupo é composto de 6x7 fios com diâmetro de 

0,34 milímetros, formando juntos a bitola 8AWG. Um fino condutor 

central é adicionado para a conexão do terminal de aterramento en-

tre a caixa acústica (filtro) e o amplificador. O diâmetro externo do 

Cloud Hybrid é de 15,4 milímetros.

O cabo enviado para teste é de 3 metros com a possibilidade 

de se utilizar bicablado. Outra característica pouco comum em ou-

tros cabos de caixa é que ele possui um aterramento que pode ser 

utilizado tanto do lado do power quanto das caixas. Ou pode-se 

também não usá-lo (fizemos os testes com 4 caixas, veja a seguir 

as marcas e modelos) e também com dois powers: Hegel H30, AVM 

e, exceto na caixa Tannoy Glenair 10 (leia Teste 3 nesta edição), não 

notamos nenhuma diferença audível.

Como todo cabo desse fabricante, o consumidor não necessitará 

mais que um par de dias para saber se o cabo atende suas expec-

tativas ou não. Embalado em uma imponente mala de plástico rígi-

do injetado, recomendo que o cabo, pelo stress mecânico de estar 

enrolado, seja submetido a pelo menos 48 horas de queima. Mas, 

depois de 12 horas instalado em nossa sala de testes, suas caracte-

rísticas auditivas não sofreram mais nenhuma alteração.

Os equipamentos utilizados foram: os powers Hegel H30 e AVM 

Ovation AS 8.2, pré amplificador Momentum Dan D’Agostino, siste-

ma digital Scarlatti dCS, toca-disco Air Tight Acoustic Masterpiece, 

cápsula Air Tight PC-1 Supreme, pré de phono Tom Evans Groove+ 

e caixas acústicas Kharma Exquisite Midi, Gauder Akustik Arcona 60, 

Tannoy Glenair 10 e Evolution Acoustic MM3. Cabos de intercone-

xão: Sax Soul Zafira II (entre toca-disco e pré de phono), Elation 

Kubala Sosna (entre pré de phono e pré de linha), Transparent Audio 

Opus G5 XLR (entre dCS e pré de linha), van den Hul CNT XLR (entre 

pré de linha e powers). Cabos de força: todos Transparent Power 

Link MM2. Cabo digital AES/EBU Crystal Cable Absolute Dream e 

coaxial Transparent Reference.

Existe uma qualidade sônica nos cabos da van den Hul que não 

mudam apesar das evoluções tecnológicas: sua naturalidade e mu-

sicalidade. Podem reclamar que seria interessante um pouco mais 

de extensão nos extremos, ou maior energia na região médio/grave 

(criticas mais comuns que escuto nesses vinte anos da revista), mas 

a qualidade dos timbres e o conforto auditivo são plenos. Eu não 

abro mão de gravar nossos discos com esses cabos e sempre me 

surpreendo com a qualidade final das captações e a riqueza de de-

talhes e fidelidade no timbre.

Entendo plenamente que não seja uma opção para qualquer tipo 

de sistema (independente do nível do equipamento), mas para sis-

temas bem equilibrados e sinérgicos, podem ser sim uma excelente 

opção. Como escrevi no teste do cabo CNT, só recentemente venho 

tendo mais contato com a linha 3T, e muitos testes serão publica-

dos no futuro, principalmente com os cabos de interconexão que 

já estão entrando em teste. Mas dos que escutei até o momento o 

The Cloud foi o que de longe mais gostei!

Ele possui algumas virtudes que muito aprecio e recomendo: sua 

apresentação é sempre muito confortável tanto em termos de palco 

(planos, foco e recorte), como em termos de naturalidade. Não há 

esforço na reprodução de nenhum gênero musical. Ainda que este-

jamos falando de gravações limitadas tecnicamente. Os timbres são 

ricos, com um invólucro harmônico muito detalhado e preciso. Tex-

turas são outro ponto fortíssimo do The Cloud 3T, tanto em termos 

de detalhamento como de intencionalidade.

Escutei em todas as caixas o LP Friday Night In San Francisco 

com os violonistas Al DiMeola, John McLaughlin e Paco de Lucia, e a 

qualidade da captação dos violões foi surpreendente, sem nenhum 

resquício de dureza ou brilho (tão comum em muitos sistemas). 

Outras grandes surpresas ocorreram nas audições do LP Heavy 

Weather da banda Weater Report, na faixa Birdland, em que era 

nítida a qualidade e naturalidade do solo do saxofone, assim como 

a precisão do trabalho do baterista nos pratos e chimbal. Essa é 

outra gravação que entrega rapidamente erros no equilíbrio tonal 

do sistema.

Mas outras duas surpresas ainda mais contundentes foram a re-

produção da faixa 1 do disco Waltz for Debby do trio do pianista Bill 

Evans. O trabalho de vassoura na caixa do baterista Paul Motian 

é uma verdadeira aula de precisão, ritmo e bom gosto. A variação 

microdinâmica e de textura continuam sendo um dos meus exem-

plos favoritos. No The Cloud, a intencionalidade do Paul Motian de 

hora diminuir no tempo fraco, para depois acelerar para marcar o 

andamento para o solo do baixista Scott LaFaro fica tão evidente 

que emociona! 

E, por último, uma pedreira: O LP The Lamb Lies Down On 

Broadway do grupo de rock progressivo Genesis. Sempre me frus-

trou a qualidade de captação desse álbum duplo. Possuo atualmen-

te a prensagem japonesa de 180 gramas e ainda assim fica nítido 

que o engenheiro de gravação errou a mão. Na faixa do lado 2, 

The Carpet Crawlers, a inteligibilidade das guitarras e do piano elé-

trico estão bem comprometidas (principalmente a guitarra no canal 

esquerdo). A sensação é que na mixagem ela ficou muito recuada, e 

acompanha-la exige que você abra mão de ouvir o todo.
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cabo de caiXa van den hul 3t the cloud hybrid

CABO DE CAIXA VAN DEN HUL 3T THE CLOUD HYBRID

Rivergate
(11) 98108.1881

R$ 17.988

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

Equilíbrio Tonal     10,0

Soundstage     11,0

Textura     11,0

Transientes     10,0

Dinâmica       9,5

Corpo Harmônico    10,0

Organicidade     10,0

Musicalidade     11,0

Total      82,5

referência

O The Cloud parece que retira uma névoa que tem na frente e 

com um foco e recorte tão cirúrgico, permite acompanhar tudo com 

muito menor esforço. Fiz essa longa exposição para mostrar a to-

dos aqueles que desejam essas qualidades no seu sistema, podem 

deixar de procurar, pois essas são as maiores virtudes desse cabo 

de caixa.

Agora se você não abre mão de ouvir o tamanho da ambiência da 

sala de gravação, o engolir da saliva do músico, todos os barulhos 

das chaves dos instrumentos de sopro e até o roçar do smoking 

do maestro na condução da orquestra, esqueça o The Cloud! Ele 

prima por lhe colocar frente a frente com a música com excelente 

conforto auditivo, porém sem esse alto grau de transparência. Por 

isso que os cabos van den Hul têm legiões de admiradores em to-

dos os continentes e também de desafetos que não deixam de dar 

suas cutucadas e botar o dedo na ferida, no que julgam primordial 

para a alta fidelidade e que não são as maiores qualidades desses 

cabos holandeses.

PonTos PosiTivos

Construção impecável, manuseio e flexibilidade, equilíbrio 

tonal, texturas exuberantes, enorme conforto auditivo e musi-

calidade.

PonTos negaTivos

Falta maior extensão no extremo agudo, para apresentação 

detalhada de ambiência, e maior peso no extremo grave.

Mas qualquer produto hi-end possui qualidades e defeitos aos 

olhos e ouvidos de quem aprecia esse hobby! E os produtos acla-

mados como ‘superlativos’ tem um defeito mais cruel ainda: o pre-

ço! E aos que não gostam da marca, sugiro uma audição criteriosa 

do CNT e garanto que mudarão rapidamente de posição. Mas como 

escrevi acima, produtos superlativos, preços estratosféricos. Feliz-

mente o The Cloud não está nesse ‘cesto’ e pode muito bem ser o 

cabo de caixa definitivo de todos que desejam apenas acrescentar 

a um sistema bem equilibrado mais naturalidade e conforto auditivo. 

Ele não é o cabo mais rápido na sua faixa de preço, nem tão pouco 

o mais visceral. Mas ele faz tudo com tanta competência, que no 

computo final o que ele lhe dá é a possibilidade de curtir com enor-

me prazer toda sua coleção de discos integralmente. E a um custo 

que com o dólar a quatro reais é uma verdadeira barganha!

Ter uma performance nesse nível para sistemas Diamante 

Referência com um pé solidamente fincado na categoria Estado da 

Arte por menos de 20 mil reais é um achado!



http://www.audioclassic.com.br/


https://www.youtube.com/watch?v=sNoaho3qmDe

assista ao víDeo Do proDuto, clicaNDo No liNk abaixo:

https://youtu.be/SNOaho3qMDE?t=53
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teste áudio 5

INTRODUÇÃO

Acho que eu devo ser visto pelos outros, às vezes, como uma 

espécie de revolucionário, advogando em favor de várias coisas que 

não são o ‘audiofilamente aceito’, como caixas acústicas ativas e 

cápsulas magnéticas tipo Moving Magnet. Certas coisas são pala-

vrões, ‘xingamentos’ contra o establishment audiófilo.

A verdade é que eu nada tenho de revolucionário, sou conserva-

dor até - quem me conhece sabe o quanto eu acho importante o 

áudio ser equilibrado e correto. E o ser prazeiroso de ouvir vem só 

em terceiro lugar. A questão é que todos esses aspectos são neces-

sários em conjunto, nem que seja para se obter um certo equilíbrio 

entre eles.

Caixas ativas são o futuro - por uma série  de motivos e coerên-

cias que eu não vou enumerar aqui, e que nos levarão a descobrir 

que o componente mais crítico e de dificil acerto de um sistema é o 

pré-amplificador. 

Mas, à propósito desta matéria, cápsulas com design mais sim-

ples, com fácil troca de agulha, como as Moving Magnet (MM) e as 

Moving Iron (MI) são o futuro (e já são, quase, o presente também).

A questão é de praticidade aliada ao crescimento do mercado e 

ao fato de que esse tipo de cápsula tem evoluido enormemente nos 

últimos anos, provendo uma qualidade de som impressionante em 

tudo quanto é estirpe de toca-discos. E, muitos defensores das MM 

e MI dizem que as Moving Coil de entrada, cujos valores tendem a 

ser bastante salgados, apesar de mais refinadas e detalhadas, po-

dem soar frias, tirando bastante do prazer de ouvir. Falo mais adiante 

um pouco sobre as MM e as MI. Mas por que falo de MI? Porque o 

objeto deste teste, a Goldring 2100, é uma cápsula tipo MI.

cápsula GolDriNG 2100
Christian Pruks
christian@clubedoaudio.com.br
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SOBRE A GOLDRING

Desde 1987 pertencente ao grupo Armour Home (cabos QED, 

caixas Q-Acoustics, entre vários outros), a Goldring começou na 

Alemanha como um negócio familiar dos irmãos Scharf (depois 

rebatizados de Sharp), que estabeleceram-se depois da Segunda 

Guerra na Inglaterra, onde passam a produzir cápsulas magnéticas 

para toca-discos desde 1954, além de incursões pela fabricação de 

fones de ouvido e toca-discos de vinil - estes últimos em associação 

com a célebre Lenco, dos toca-discos com atração à polia, adora-

dos por uma legião de colecionadores e restauradores. A Goldring 

também produz cápsulas para várias marcas, sejam simplesmente 

produtos renomeados ou até tecnicamente personalizados de acor-

do com as necessidades do cliente, como Transrotor e Audio Note.

A empresa tem hoje, basicamente, três linhas de cápsulas mag-

néticas: uma MM, uma MI e uma MC. Os modelos Moving Magnet 

são a linha ‘1000’, que inclui 1006, 1012GX, 1022GX e 1042, além 

das mais simples Elan e Elektra. As cápsulas da linha ‘2000’ são as 

Moving Iron: 2100, 2200, 2300, 2400 e 2500. E, no topo, estão as 

cápsulas mais elaboradas, as tipo Moving Coil: Eroica, Elite e Legacy.

SOBRE A 2100

A 2100 usa um princípio gerador chamado Moving Iron, bem 

semelhante ao tradicionalíssimo Moving Magnet. O MM é o design 

mais comum nas cápsulas para toca-discos em toda a era do es-

téreo. Para se ter uma idéia, todas as cápsulas da famosa Shure 

sempre foram MM, assim como a maioria das Pickering, Stanton e 

Audio Technica, e grande parte das Ortofon. As MM têm, por defi-

nição, saída alta e design mais simples, quase sempre permitindo a 

troca da agulha com apenas um desencaixar. As MM, basicamente, 

usam um magneto no outro extremo do cantilever, oposto á agulha. 

As vibrações que a agulha captura no disco são transmitidas pelo 

cantilever até o magneto, o qual vibra entre duas bobinas, gerando 

uma voltagem baixíssima, a qual é amplificada pelo pré de fono. Isso 

mesmo: uma cápsula magnética é um motor elétrico, um gerador 

de baixíssima voltagem. O sistema Moving Iron é semelhante, mas 

usa um ferro no lugar do magneto, no extremo do cantilever - e 

isso, por uma série de razões alegadas por seus defensores, dá 

melhor qualidade de som. Por ser um design semelhante ao MM, a 

arquitetura desse gerador é quase igual á da MM e sua voltagem de 

saída também é alta. Hoje o fabricante de cápsulas mais conhecido 

que usa o princípio MI é a Grado, mas no auge do vinil (décadas de 

1960, 1970 e 1980) inúmeros fabricantes usaram esse mesmo tipo 

de design, entre elas AKG, Bang & Olufsen, Decca, Empire, Stanton, 

Pickering e até mesmo a própria Ortofon.

Por último vem o venerado design MC o qual, em termos bem 

gerais, tem as bobinas no extremo do cantilever em vez de um 

cápsula GolDriNG 2100

magneto ou de um ferro. Isso exige que as bobinas sejam quase 

microscópicas de tão pequenas, e permite ganhos enormes de qua-

lidade sonora com isso e com os enormes magnetos utilizados no 

corpo da cápsula. Ou seja, é um gerador invertido, e toda essa mi-

niaturização e afins é o que faz ela ser tão mais cara.

SETUP & COMPATIBILIDADE

Na prática, na configuração e uso, não há diferenciação entre as 

MM e as MI. O setup da 2100, portanto, seguiu os preceitos bá-

sicos. Em todos os prés testados, a carga resistiva foi a padrão: 

47 kOhms (aliás, estou para ver cápsula MM que se beneficie de 

mexer em carga resistiva). A carga capacitiva também permaneceu 

a padrão nos prés usados. A Goldring sugere usar 250pf de capaci-

tor em paralelo. Ora, eu já disse isso antes, e sustento: isso varia de 

pré para pré, não é algo que é constante. Outro dia estava mexendo 

com uma cápsula da Dynavector que teoricamente era para ser usa-

da com uma carga resistiva de 1kOhm - e se eu pusesse tal carga, 

o som ficava todo frontal(!). Ou seja, não é por aí - é uma questão de 

se ouvir e perceber qual regulagem dá o melhor resultado sonoro. 

O intuito é tirar o melhor som daquela dita cápsula em um dito 

toca-discos. Me lembrei de um grande ensinamento de um amigo 

com o qual trabalhei durante anos: “na prática a teoria é outra”.

O alinhamento de uma cápsula que usa uma agulha elíptica é bas-

tante fácil, sendo que achei a 2100 sensível ao peso usado (acabei 

ficando com um pouquinho a menos que os 1,7g sugeridos) e ao 

ângulo da agulha (VTA). Aqui entramos na ‘jargãolândia’ e me ataca 

um bocado de acidez: estou irritado de ler na imprensa especializada 

e na Internet que “VTA não existe”, que o importante é o ângulo no 

qual a agulha entra no disco, que existem ângulos otimizados e es-

pecíficos, etc. Ora, que baboseira ‘jargãolandensse’!! Exatamente o 

que o VTA altera é o ângulo pelo qual a agulha entra no disco, então 

se não concordam com o jargão ‘VTA’, então passem a chamá-lo 

de ‘Astrogildo’ se quiserem, mas entendam e passem adiante o co-

nhecimento de que é preciso mexer na altura da parte de trás do 

braço de maneira a alterar o ângulo no qual a agulha entra no sulco. 

Na 2100 acabei utilizando esse ângulo um pouco mais fechado, não 

com o braço paralelo, mas sim com a base do braço um pouco mais 

baixa. Assim obtive da 2100 um grave com melhor autoridade.

Apesar da agulha elíptica - um perfil bastante comum e acho que 

o mais usado até hoje - eu diria que a 2100 foi projetada para dar 

melhor resultado em braços de qualidade intermediária para cima. 

Como nem todos esses braços tem regulagem de VTA, sugiro que 

sejam criativos na montagem, usando espaçadores entre a cápsula 

e o shell, para se obter o melhor ângulo. Fora isso, não há nenhum 

segredo na montagem da 2100, inclusive porque o fabricante teve a 

boa idéia de por rosca no corpo dela, dispensando o uso de porcas 
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durante a instalação - coisa  qual deveria ser obrigatória em todas 

as cápsulas do planeta.

Para completar, como a 2100 se comporta como uma MM e tem 

saída alta, a mesma pode ser ligada em praticamente qualquer pré 

de fono da face da Terra, incluindo os que existem dentro dos am-

plificadores integrados e receivers fabricados da década de 1960 

até a 1980.

SISTEMA

Durante o teste da cápsula Goldring 2100 foram usadas as 

cápsulas Ortofon SPU Meister Silver, Cadenza Blue e 2M Bronze, 

e Goldring Legacy, entre outras. Os toca-discos foram o Technics 

SP-25 com braço Jelco de 9 polegadas e o Technics SP-10 com 

braço Linn Basik, ambos toca-discos de broadcast. Os amplificado-

res integrados foram darTZeel CTH-8550, Rogue Audio Pharaoh e 

Sunrise Lab V8 MkIII, com caixas acústicas Konforti Audio Aleph e 

Von Schweikert VR-35, prés de fono Sunrise Lab The PhonoStage II 

Special Edition, o pré de fono interno do integrado darTZeel e o pré 

de fono do integrado Rogue Audio. Os cabos de força, interconexão 

e fono foram Sunrise Lab linha Reference, mais os cabos de força 

Transparent PowerLink MM1 e MM2, e cabos de caixas Transparent 

Reference XL MM2.

COMO TOCA

A Goldring 2100 tem um bom equilibrio tonal, correto, com bom 

peso nos graves e não puxando para nenhuma área de frequência. 

Aliás, o som provido pela 2100 é típico de um boa Moving Magnet 

ou Moving Iron, um pouco seco nos graves, apesar de cheio, e com 

menos ar nos agudos do que uma Moving Coil. Parece-me claro 

que o intuito da 2100 é ser uma boa MM e não tentar emular uma 

MC - e ela realiza esse intuito muito bem. Percebe-se a questão do 

ar principalmente na gravação da trilha sonora do filme de David 

Lynch, Twin Peaks (WB), pelo compositor Angelo Badalamenti - uma 

gravação com bonito trabalho de pratos, mas que foi executada e 

captada em um ambiente estéril de estúdio e tratada com uma dose 

de compressão, ficando aqui com um arejamento meio limítrofe.

O palco provido pela 2100 é correto, saindo fora das caixas, sem 

sensação de encaixotamento do som ou mesmo congestionamen-

to, e com uma ambiência apropriada para um cápsula MM/MI. Com 

bela largura de palco, peca ligeiramente pela profundidade, mas não 

chega a incomodar já que, mesmo assim, o acontecimento mu-

sical está todo para trás das caixas para trás. Um desses palcos 

intimistas, que mesmo assim soa bem pela 2100 é o Companion 

(Premonition Records) da jazzista americana Patricia Barber, numa 

prensagem audiófila de 180 gramas, um disco que também serve 

como ‘prova dos 9’ do equilibrio tonal e do timbre da 2100, entre 

outras coisas.

As texturas e recortes da 2100 estão em um nível bem superior 

à maioria esmagadora das cápsulas de seu nível no mercado. Po-

rém, as texturas dos pratos, em um disco de rock por exemplo, são 

mais bonitas e mais bem definidas que as dos contrabaixos e outros 

elementos graves - apesar do recorte dos graves também ser muito 

bom. É possível ver isso muito bem no disco Synchronicity (A&M), 

da banda inglesa The Police. Foi preciso usar a prensagem impor-

tada americana, porque na nacional, como bem disse o Fernando 

Andrette, parece que é uma banda cover tocando. Aqui vale notar as 

pequenas percussões tocadas por Stewart Copeland, assim como 

os teclados incidentais operados pelo guitarrista Andy Summers.

Em questão aos transientes, é fácil com a 2100 apreciar e ser ins-

tigado pelo genial tema, a abertura, a introdução de Ennio Morricone 

para a trilha do filme The Mission (Virgin), em prensagem francesa. 

Essa abertura combina uma percussão indígena com o tema clás-

sico e conhecido do filme, tocado no oboé, e mais um coral - cada 

um desses elementos aparentemente em um tempo, um andamento 

diferente.

Uma boa maneira de avaliar a dinâmica, a variação dinâmica de 

um equipamento, é ouvir uma boa gravação de piano. Tem os que 

acreditam que dinâmica é volume (?!?), mas na verdade é variação 

de intensidade. Tudo relacionado à música, e muito do que é relacio-

nado ao som, tem variação dinâmica: uma porta batendo tem uma 

intensidade diferente de uma bomba, assim como cada instrumento 

musical provê variações de intensidade. O segredo é ter alguma re-

ferência e alguma gravação que seja de acordo com essa referência. 

Ou seja, um bom conhecimento de como é a variação dinâmica 

natural de um piano e uma gravação consagrada e bem feita de um 

piano: Sonatas no.30 op.109 - no.31 op.110 (DGG), de Ludwig van 

Beethoven, para piano solo, nas mãos de Maurizio Pollini. Aqui elas 

soaram com uma dinâmica muito boa, sem compressão que inco-

modasse e, muito menos, que estragasse a intencionalidade da bela 

interpretação de Pollini.

Os corpos harmonicos da 2100 são bem grandinhos e cheios, 

como é típico das MM realmente boas, o que a torna prazeirosa de 

ouvir, mas poderiam ser um pouquinho mais refinados, mais corre-

tos, e com mais harmônicos para cada fundamental - mas aí, claro, 

essa pequena diferença tornaria a 2100 uma das MM que ‘cutu-

cam’ a categoria das MCs de entrada, mas essas especiais ainda 

são muito poucas no mercado. Um bom resultado com a 2100 tive 

com uma gravação subestimada a qual eu gosto muito, que é Soil 

Festivities (Polydor), do compositor e tecladista grego Vangelis. Con-

sidero seu disco mais bem gravado, e com um grave profundo, ex-

tenso e muito bem definido em vários pontos, além da maravilhosa 

ambiência!
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CONCLUSÃO

Uma excelente opção de upgrade para você que precisa de uma 

cápsula tipo Moving Magnet, ou que está procurando uma nessa 

faixa de preço. Precisa de certos cuidados na instalação para obter 

o melhor resultado, mas terá o som quente e cheio das MM com um 

refinamento a mais, encontrado em poucas cápsulas desse tipo e 

categoria.

cápsula GolDriNG 2100

Maison de La Musique
(11) 2117.7005

US$ 350

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

Cápsula GoldrinG 2100

Equilíbrio Tonal       9,5

Soundstage     10,0

Textura     9,25

Transientes     9,25

Dinâmica     10,0

Corpo Harmônico      9,5

Organicidade     10,0

Musicalidade     10,0

Total      77,5

Tipo 

Resposta de 
frequência

Equilíbrio entre canais

Separação de canais

Sensibilidade 

Compliância estática

Compliância dinâmica

Ângulo vertical de 
tração

Tipo de perfil

Carga resistiva

Carga capacitiva

Indutância interna

Resistência interna

Peso total da cápsula

Peso de operação

Cápsula magnética Moving 
Iron (MI) de saída alta

20 Hz - 20kHz +/- 3 dB 

2dB @ 1kHz

> 20dB @ 1kHz

6.5mV±1.5dB, 
1kHz @ 5 cm/sec

35 mm/N

16 mm/N (@ 10 Hz)

24° 

Elíptico (0.0007”x 0.0003”)

47 kΩ

100-200pF

550 mH

550 Ω

7.4g (8.6g com parafusos)

1.5 - 2.0g (1.7g nominal)E
s
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recomendado

PONTOS POSITIvOS

Uma cápsula Moving Magnet com um refinamento à mais, 

evocando cápsulas Moving Coil de entrada.

PONTOS NEGATIvOS

Cuidados necessários na instalação e regulagem diminuem 

sua compatibilidade com toca-discos mais simples.



http://www.rivergate.com.br


https://www.youtube.com/watch?v=7spz2ut7Gya

assista ao vídeo do produto, clicando no link abaixo:

https://youtu.be/7Spz2UT7GYA
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teste áudio 6

Muitos dos nossos novos leitores da Musician Magazine, há 

tempos nos solicitam testes de produtos mais condizentes com a 

sua realidade. Como diz o ditado popular: quem tem fama deita na 

cama. E por sermos vistos como uma revista ‘elitista’, demorou para 

os nossos parceiros entenderem que necessitávamos atender esse 

nosso novo publico com produtos mais simples, ou costumeira-

mente chamados de ‘entrada’. E, nesta nossa primeira edição to-

talmente online, finalmente apresentamos dois produtos com essas 

especificações.

O SRT-1000 da Yamaha é uma barra sonora de proporções inte-

ressantes: 78 cm de comprimento, 38 cm de profundidade e 7 cm 

de altura, com um gabinete de alta qualidade. O STR-1000 pode 

suportar TVs que não pesem mais de 40 kg e com telas de até 55 

polegadas. Isso é uma grande vantagem para aqueles que possuem 

racks mais simples ou tem problemas de espaço, para acomodar no 

rack todos os equipamentos (TV por assinatura, DVD e etc). Suas 

características técnicas também são bem interessantes, possui 

oito alto falantes de 2 polegadas para a região médio/agudo e dois 

subwoofers para os graves, e segundo o fabricante a potência é de 

136 watts.

Sua instalação é simples com um uma grande opção de entra-

das: óptico, coaxial e RCA e você também pode transmitir música 

sem fio via Bluetooth a partir de dispositivos iPhone, iPad e Android. 

Seu pequeno controle remoto possibilita ao usuário acionar todos 

os seus recursos, como: ligá-lo, escolher a entrada desejada (TV, 

DVD e Blu-Ray, analógica, coaxial e Bluetooth), o tipo de efeito de 

acordo com o programa (Movie, Music, Sports, Game, TV Program e 

Stereo), e otimizar o efeito de som surround (com três opções). Ou-

tras funções: mute, volume, nível de ajuste do subwoofer, tecla Clear 

Voice (ativa/desativa a função de clareza na voz) e tecla Learn (põe 

em modo de aprendiza de outros controles remotos, como o da TV).

O STR-1000 quando ligado é bastante silencioso e responde 

imediatamente a todos os comandos. Instalado em nossa sala de 

home, ele não ficou embaixo do televisor: preferimos instalá-lo na 

segunda prateleira do nosso rack, pois assim o som estaria a altu-

ra dos ouvintes sentados. Após as conclusões finais, colocamos o 

STR-1000 embaixo do televisor, com a barra sonora ligeiramente 

acima dos nossos ouvidos sentados. Para o uso de efeito simula-

do surround a melhora foi significativa com maior envolvimento dos 

efeitos que vinham das laterais, como ruído de ventos ou barulho 

yamaha sistema surround
para tv srt-1000

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br



54 novembro  .  2015

yamaha sistema surround para tv srt-1000

da platéia em shows. Mas, para reprodução em estéreo foi preciso 

regular o subwoofer, pois os médios ficaram muito frontais.

O SRT-1000 é bastante sensível ao posicionamento e sua perfor-

mance, pode ser prejudicada se não tiver esses cuidados na hora 

de sua instalação. Ainda que muitos dos nossos leitores admirem 

os efeitos surround em shows e filmes, nosso interesse maior na 

avaliação de todos os produtos de áudio enviado para teste é saber 

o grau de inteligibilidade e o nível de conforto auditivo, pois sabemos 

que quanto melhor for o equilíbrio entre esses dois quesitos, mais 

prazer teremos em assistir filmes e shows. É claro que, para falarmos 

em inteligibilidade, temos que avaliar alguns requisitos importantes 

como: equilíbrio tonal (reprodução de graves, médios e agudos), va-

riação dinâmica (diferenças entre o pianíssimo microdinâmica e o 

fortíssimo macrodinâmica), velocidade e precisão na marcação de 

tempo e ritmo e a sensação de presença física de vozes e músicos. 

Para o leigo, não acostumado em observar todos esses detalhes, 

o que no cômputo geral ele observa é se o som o agrada ou não.

Outra característica importantíssima para os produtos de entra-

da é a quantidade de distorção harmônica existente no produto. 

No completo manual enviado pela Yamaha não vem especificado 

o valor de distorção harmônica, mas temos números interessantes 

como: resposta de frequência de 45 Hz a 22 kHz e impedância de 

4 ohms. Uma característica que ficou evidente logo nas primeiras 

audições em estéreo com música é que o STR-1000, possui uma 

boa extensão nos dois extremos (ainda que tanto 45 Hz, como 

22 kHz na outra ponta, nos pareça um pouco acima do que escuta-

mos efetivamente). Diria que algo em torno de 60 Hz para os graves 

e 18 Khz estariam mais adequados ao que realmente escutamos. 

Mas especificações técnicas a parte, vamos ao que interessa.

Tanto em modo movie (para filmes, documentários e jornalismo), 

como Music (para shows), a qualidade de resposta, a inteligibilida-

de e o conforto são muito bons. Tem baixíssimo grau de distorção 

mesmo em volumes acentuados - e o STR-1000 gosta de puxar 

pelo volume. E, mesmo em gravações com alto teor de compressão, 

como shows de rock, seu grau de inteligibilidade é surpreendente. 

Uma resposta mais estendida nos agudos permitiria uma definição 

mais exata do tamanho dos ambientes, mas não sei se para esse 

perfil de consumidor essa seja uma característica tão importante. 

Mas esse ‘a mais’ nos agudos poderia também contribuir para uma 

melhor apreciação da qualidade de pratos de bateria, violinos, etc.

Outra qualidade relevante dessa barra sonora é a qualidade do 

seu gabinete. Mesmo puxando pelos graves no subwoofer ele não 

vibra! Isso é um mérito e tanto, já que inúmeros subs e caixas de 

entrada só faltam sair andando na reprodução de efeitos sonoros e 

música. Claro que o rack em que o STR-1000 for colocado fará toda 

a diferença, para que ele não vibre, mas em condições satisfatórias 

isso não ocorrerá.

Sua marcação de tempo e ritmo também foi surpreendente, pos-

sibilitando aquela sensação de querer marcar com os pés o anda-

mento. Mas foi com filmes e desenhos animados que o STR-1000, 

mostrou que vale o que custa. Os efeitos e trilhas sonoras ficam 

muito mais detalhados e ricos, tornando a sensação de envolvimen-

to e ‘mergulho’ muito mais prazeroso.

ConClusão

O espaço reduzido em que vivemos nas grandes metrópoles 

força-nos a buscar soluções para o aprimoramento de nossos sis-

temas de entretenimento cada vez menores. Na Europa e Ásia, o 

volume de vendas de barras sonoras cresce de forma exponencial. 

Aqui, culpa da crise e também da pequena oferta existente até o 

momento, esse nicho cresce timidamente. Mas acredito que esse 

cenário deva mudar radicalmente nos próximos anos, pois se trata 

de uma opção inteligente para quem tem pouco espaço e deseja 

fazer um upgrade no áudio de seu televisor.

E o STR-1000 de todos que recebemos e ouvimos até o momen-

to é uma sólida referência a ser copiada. Sua relação custo/perfor-

mance é excelente. Se você procura uma solução inteligente e ele 

cabe no seu bolso em tempos de ‘vacas magras’, ouça-o!

Yamaha
www.yamaha.com.br

R$ 3.999

Pontos Positivos

Construção padrão Yamaha, atento a todos os detalhes, ver-

satilidade, possibilidade de ser instalado debaixo de televisores 

de até 55 polegadas, conforto auditivo e inteligibilidade (princi-

palmente da microdinâmica) e qualidade de simulação de sur-

round para trilhas de filmes.

Pontos negativos

Poderia ter uma maior extensão nas altas frequências, um 

pouco mais de peso nos médio/graves (entre 60 e 180 Hz), isso 

daria maior peso na reprodução de shows de rock .

ouRo
REFERÊNCIA



http://www.alphaav.com.br
http://www.alphaav.com.br


https://www.youtube.com/watch?v=qjuph2qI8ts

assIsta ao vídeo do produto, clIcando no lInk abaIxo:

https://youtu.be/qjuPh2qI8ts
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teste áudio 7

Interatividade, praticidade e liberdade são atributos importantes 

na escolha de um sistema de áudio para as novas gerações. E quan-

do falo em novas gerações, estou englobando as nascidas na última 

década do século passado (como é o caso do meu filho) e da pri-

meira década do século XXI.

Para mim, todos eles parecem hiperativos, pois são capazes de 

fazer múltiplas coisas simultaneamente, como jogar, falar com os 

amigos e ainda ouvir música, tudo ao mesmo tempo. Suas mentes 

parecem conseguir a façanha de estar atentas à múltiplas ativida-

des, sem se atrapalhar ou perder o foco. Pelo menos é essa sensa-

ção que nos passam.

E pensando nesse novo nicho de mercado multi antenado que os 

grandes fabricantes investem em tecnologias que atendam a essas 

necessidades. Caixas de som sem fio e preparadas para fornecer 

música ambiente, já não é nenhuma novidade, mas a entrada de 

fabricantes conhecidos em outros segmentos na disputa por uma 

fatia desse promissor mercado, sim.

Esse é o caso da Samsung, uma gigante no segmento de imagem 

que acaba de lançar um interessante e competente produto: o Wire-

less Audio 360. Desenvolvido no novíssimo laboratório de áudio da 

companhia na Califórnia.

O objetivo dos engenheiros da gigante coreana foi o de atender um 

publico que deseja um sistema de áudio de fácil conexão e que possa 

ser utilizado em múltiplas situações, como em casa ou no escritório. 

A conexão com dispositivos móveis ou televisores é um dos grandes 

atrativos do produto, pois permite a reprodução de arquivos de áudio 

ou serviços de música via streaming como o Google Play Music, com 

um simples toque. Todos os comandos para controle das músicas, 

aumento de volume e outros recursos são realizados pelo aplicativo 

Wireless Audio-Multiroom, disponível para Android ou iOS.

samsung wIreless audIo 360

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br
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Segundo os engenheiros da Samsung, este produto foi desenvol-

vido para atender aos mais exigentes consumidores que desejam 

qualidade de som, conectando-o a smartphones, tablets e TVs.

COMO TOCA?

Seu design é diferente e, para os desavisados, pode parecer a um 

primeiro contato com uma luminária! Para um teste em dois ambien-

tes simultâneos, a Samsung nos disponibilizou duas unidades: um 

em acabamento preto e outro branco. Ao olhar feminino, a preferên-

cia foi para o acabamento branco.

Como a caixa utiliza a tecnologia de falantes Ring Radiator, para 

uma audição em 360 graus, o tweeter fica instalado na ponta do 

gabinete virado para cima,assim como o falante de médio/grave, 

na base do gabinete. Para o teste utilizamos o produto ligado ao 

smartphone e ao televisor.

Como o produto veio praticamente zero, fizemos uma primeira au-

dição no quarto do meu filho e depois em nossa sala de teste. E, só 

depois de 100 horas de queima, o utilizamos na sala de home, liga-

do ao televisor e comparando-o ao STR-1000 da Yamaha, também 

em teste (leia teste 6 nesta edição). O som é bastante equilibrado 

sem nenhum tipo de excesso em nenhum dos extremos. Com isso 

o grau de inteligibilidade é muito bom.

Sugerimos apenas alguns cuidados para que o equilíbrio tonal 

seja satisfatório, possibilitando uma melhor inteligibilidade e maior 

conforto auditivo: colocá-lo em cima de móveis com base sólida e 

nunca no chão. Fizemos em todos os ambientes esse teste e per-

cebemos que, quando colocado no chão, existe a acentuação das 

baixas frequências, com perda do equilíbrio tonal (principalmente 

diminuição nos agudos) e comprometimento dos objetos com a dis-

persão sonora de 360 graus.

O ideal é colocá-lo em uma mesa de centro, no caso de uma 

sala de estar, ou em um rack ou móvel com uma altura próxima 

de 60 cm, ou mais. Seu uso multiroom para sonorização em múlti-

plos ambientes se mostrou bastante eficiente e de uma simplicidade 

a toda prova, meu filho apreciou sua sonoridade equilibrada, mas 

achou que falta potência para determinados gêneros musicais que 

ele aprecia.

Justifiquei com ele que se trata de uma proposta para som am-

biente de alta qualidade, mas tive que dar o braço a torcer quando 

ele contra argumentou que um produto de sua categoria e sua faixa 

de preço certamente será o sistema principal de inúmeros consu-

midores, portanto será utilizado em festas e reuniões de amigos. 

Eis uma dica para os engenheiros da Samsung: pensarem em uma 

versão com maior potência.

Para mim, que não abuso do volume, achei sua performance mui-

to honesta, e com uma qualidade e baixíssima distorção, mesmo 

em volumes mais elevados. Algo pouco comum para esse tipo de 

proposta.

Outra qualidade foi na utilização de melhora do áudio para a te-

levisão! O resultado é significativo, tanto para assistir shows como 

samsung wIreless audIo 360
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Peso

Dimensões (L x P x A)

Material 
 
 

Faixa de temperatura 
de operação

Faixa de umidade de 
operação

LAN sem fio

Segurança

Velocidades de rede iguais ou inferiores a 10 Mbps não são 
suportadas.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações 
sem prévio aviso.

Para obter informações sobre a fonte de alimentação e o 
consumo de energia, consulte o rótulo anexo ao produto.

Consulte a parte inferior do produto para obter informações 
importantes de segurança.

O peso e as dimensões são aproximados.

Para obter mais detalhes sobre como usar o produto, visite 
www.samsung.com.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, 
não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, 
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistema operando em caráter primário.

3,4Kg (7,5 Ibs)

181 x 181 x 422 mm

O cone do woofer é feito de 
celulose 
As lentes acústicas de plástico 
ABS revestido e cromado

5°C a + 35°C 

10% a 75% 

Embutida  

WEP (OPEN/SHARED) 
WPA-PSK (TKI/AES) 
WPA2-PSK (TKI/AES)
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filmes. Ainda que não se compare ao SRT-1000 da Yamaha com 

8 falantes de 2” e dois subwoofers, em termos de inteligibilidade nas 

vozes não ficou nada a dever. E com a vantagem de sua enorme 

mobilidade, ao contrário da barra sonora.

CONCLUSÃO

O Wireless Audio 360 da Samsung é um produto extremamen-

te promissor e certamente encontrará um nicho de mercado bem 

receptivo as suas propostas. Muito bem pensado, com design mo-

derno, arrojado, mas acima de tudo eficiente e que entrega ao con-

sumidor tudo que promete. Se você busca uma fonte de áudio para 

sua residência com essas características e qualidades, recomendo 

uma audição cuidadosa desse produto!

Ainda que com a alta do dólar, produtos importados se tornem 

mais proibitivos, a facilidade de parcelamento nas grandes redes 

varejistas podem possibilitar a compra desse interessante produto. 

Principalmente para a legião de leitores da Musician, que por meses 

nos imploram por testes de produtos mais acessíveis!

Samsung
www.samsung.com.br

R$ 2.199

PONTOS POSiTivOS

Mobilidade, design, praticidade, bom equilíbrio tonal, boa 

inteligibilidade e conforto auditivo.

PONTOS NegATivOS

Limitação de potência para os que gostam de exagerar no 

volume.

ouRo
RECOMENDADO
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VENDAS E TROCAS

VENDO

Cabo de interligação XLR Siltech RS 

Queen G7 de 1m, em perfeito estado, 

com caixa original. Cabo da linha atual. 

Preço: R$ 16.000,00. 

Édison Christianini 

(19) 3551-1228

VENDO

Par de caixas ELAC 67.2S, na embala-

gem original, com poucas horas de uso, 

na cor preta. R$ 5.000.

Ulisses

(11) 5594.8172

VENDO

- Condicionador de energia Shunyata 

Hydra Triton, impecável, teste publica-

do na Áudio Vídeo Magazine, ed. 201. 

Valor de R$ 40.000 com cabo de força 

Transparent Audio MM2 Powerlink

de 1,5 m.

- Cabo Kubala-Sosna Elation RCA

de 1,5 m. R$ 16.000.

- Cabo Transparent Audio Reference 

MM2 RCA de 1,5 m. R$ 12.000

Fernando Andrette

(11) 5041.1415

VENDO

Conjunto de caixas B&W Nautilus, todos 

na cor cereja vermelha, composto por:

- Caixa torre Nautilus 803. R$ 25.000.

- Caixa bookshelf Nautilus 805, com 

pedestal original. R$ 12.000.

- Subwoofer ASW 4000 15”. R$ 15.000

- Caixa central Nautilus HTM2

Center Channel. R$ 7.000.

Absolutamente impecáveis, sem 

reparos.

Claudio D H Munhoz

claudio9216@gmail.com
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COM UPSAI
NÃO TEM GAME OVER.

COM UPSAI
NÃO TEM GAME OVER.

Nobreaks para equipamentos de áudio, 
vídeo e informática.

Condicionadores Estabilizados para equipamentos 
de áudio, vídeo e sistemas Hi-End.
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COM UPSAI
NÃO TEM GAME OVER.

Nobreaks para equipamentos de áudio, 
vídeo e informática.

Condicionadores Estabilizados para equipamentos 
de áudio, vídeo e sistemas Hi-End.
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