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Dan D’Agostino (com Krell KCT), o corpo e a alma

Krell FPB250Mc

Krell, o tempo e a mœsica
A obra é o espelho do seu criador. Por trás de um grande amplificador está sempre um grande homem. Dan D’Agostino é o rosto da Krell – o corpo e a alma
TEXTO DE JOSƒ VICTOR HENRIQUES

O Çhigh-endÈ, a alta-fidelidade de pre•o estratosfŽrico, vende-se, de facto? As revistas
est‹o cheias de anœncios a rel—gios de centenas de contos, quando, por algumas centenas de escudos, se pode comprar um rel—gio a um vendedor ambulante chin•s.
A alta-relojoaria est‡ para o tempo como o Çhigh-endÈ est‡ para a mœsica: os rel—gios concretizam no espa•o limitado do
mostrador uma abstrac•‹o Ð o tempo certo, sem se deterem na caducidade dessa
v‹ certeza; os amplificadores Krell abstraem
o ouvinte do tempo que passa, deixando no
seu esp’rito marcas musicais indelŽveis, que
s‹o outros tantos marcos cronol—gicos no
espa•o limitado da vida.
Tempo e mœsica que em nada parecem
alterar a sua ess•ncia vol‡til e passageira
em rela•‹o a outros rel—gios e amplificadores, que se vendem por uma frac•‹o do
pre•o, excepto no estilo e na carga emotiva. Alguns n‹o compreendem como Ž poss’vel alguŽm pagar tanto dinheiro por um rel—gio: Çs— para ver as horas...È; ou por um
amplificador: Çs— para ouvir mœsica...È
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Se a alta-relojoaria Ž hoje um sinal exterior de riqueza, a alta-fidelidade Ž um sinal ÇinteriorÈ de riqueza Ð e de riqueza interior. Em ambos os casos, o estilo paga-se,
a emo•‹o n‹o tem pre•o. A diferen•a est‡
na mœsica. E no que fazemos do nosso
tempo. E do nosso dinheiro.

Estilo Krell
A constru•‹o Ž imaculada, o poder absoluto: os Krell s‹o constru’dos como sofisticados tanques blindados. Instrumentos de paz
prontos para a guerra. Cada uma das obras
de Dan DÕAgostino Ž um reflexo da sua pr—pria personalidade. Dan serviu na Marinha
dos E.U.A. como engenheiro na frota de
submarinos nucleares. A consci•ncia do
enorme poder de fogo, o gosto pela explora•‹o das profundezas, a garantia de fiabilidade absoluta do material em condi•›es
extremas, a necessidade de estar sempre
um passo ˆ frente do inimigo, e o forte esp’rito de grupo, moldaram-lhe o esp’rito e o
engenho.
A Krell tem um tempo tecnol—gico que
est‡ sempre um passo ˆ frente do tempo
cronol—gico: em cada momento da evolu-

•‹o do ‡udio s‹o exemplos acabados do estado da arte:
- Ganho no modo-corrente: mais linear
e est‡vel que o modo-tens‹o convencional;
- Andar de sa’da integralmente regulado, fonte inesgot‡vel de corrente em todas
as situa•›es: dobram a pot•ncia na raz‹o
inversa da imped‰ncia, alimentando sem
problemas cargas de 1 ohm (!); um modelo de 250W/c, como o FPB250Mc, pode
assim gerar 2000W de pot•ncia se as circunst‰ncias o exigirem. E muitas vezes exigem-no!
- Balanceamento dos andares de entrada e sa’da: funcionamento integral em modo diferencial;
- Polariza•‹o em Classe A por patamares: as vantagens da Classe A (a mais pura
forma de amplifica•‹o) sem os inconvenientes do desperd’cio de energia e dissipa•‹o de calor;
- Acoplamento directo: sem condensadores ou transformadores no andar de sa’da que afectam a qualidade do som.
- Auto calibra•‹o: ajustamento interno
autom‡tico dos par‰metros elŽctricos.
Dan n‹o admite que alguŽm questione
a superioridade tŽcnica dos Krell, do mesmo modo que o Pent‡gono n‹o aceita que
ponham em causa o seu poderio bŽlico. Os
Krell s‹o do tipo forte e feio. Feitos para durar. E n‹o admitem concess›es. S‹o, segundo Dan, tecnicamente perfeitos. Ou o
nome n‹o fosse inspirado numa ra•a superior, com origem noutro planeta, que foi
protagonista de uma famosa banda dese-

nhada americana. ƒ este o estilo de Dan
DÕAgostino. ƒ este o estilo Krell.

Emoções Krell
A experi•ncia militar de Dan n‹o parece
ter afectado a sua bonomia: o sorriso enigm‡tico perante quest›es inc—modas Ž desarmante; ou o gosto epicurista pelas coisas boas da vida: grande garfo, bom copo
(a sua paix‹o pelos havanos puros Ž o œnico defeito que lhe conhe•o neste departamento: detesto o cheiro!); o humor subtil:
grande contador de hist—rias na boa tradi•‹o americana; a afectividade: cora•‹o t‹o
sobredimensionado como os transformadores que utiliza nos seus amplificadores; e a
sensibilidade: a sua cultura musical s— tem
paralelo na incr’vel intui•‹o e discernimento auditivo.
ƒ este lado emotivo da sua personalidade que enforma a sublime musicalidade e
energia inesgot‡vel dos amplificadores Krell,
aliada ˆ capacidade de descer ˆs profundezas dos oceanos acœsticos e de dar resposta imediata a qualquer provoca•‹o no
decorrer do processo musical em curso. S‹o
estas as emo•›es Krell: profundas e epidŽrmicas. Do fundo do cora•‹o atŽ ˆ flor da
pele. Rapidamente e em for•a.
Vinte anos
Um dia, John Atkinson, actual editor da revista Stereophile, em visita ˆ f‡brica da Krell,
declarou ap—s uma audi•‹o: ÇAtŽ ouvir um
Krell eu era virgem no ‡udioÈ. Eu senti o
mesmo quando comprei o meu primeiro
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Current Audio Signal Transmission. É a nova acha (o tal «c») deitada para a fogueira
tecnológica por Dan D’Agostino. Polémica
como tudo o que «queima» interesses instalados e preconceitos arreigados. Todos
os preamplificadores convertem corrente
em tensão para poder transmitir o sinal
áudio para o amplificador através dos cabos com o seu cortejo de colorações. A
tecnologia CAST permite manter o sinal
no modo de ganho de corrente na transmissão entre os diferentes componentes.
Na prática, isto significa que o comprimento (e até a qualidade) dos cabos deixou de ter importância: o cabo tanto po-

«arquitectura sonora». Concordo com Dan
D’Agostino quando afirma que: «CAST alcança o objectivo de unificar componentes separados num todo funcional». Mas
o relato desta experiência vai ter de ficar
para um próximo capítulo em que os principais protagonistas serão o preamplificador Krell KCT e o leitor-CD KPS28c. Para lhes espicaçar a curiosidade, duas deixas: é a primeira vez que Dan D’Agostino
se deixa fotografar oficialmente com um
preamplificador Krell ao colo, leia-se, dá
a cara por ele – e isso diz tudo; o KPS28c
a reproduzir um XRCD de Mighty Sam
McClain bateu perante testemunhas a versão SACD reproduzida por um Sony SCDX940 – e isso diz tudo. ■

«Deliro com as suas hipérboles em
relação a peças de preço
estratosférico... o fruto proibido...»
Fernando Magalhães
«Continue a escrever sobre sonhos...»
José Ervideira
KRELL FPB250MC
Preço: 3.450 c.
Distribuidor: Imacœstica, R. Duque de Saldanha, 424, Porto, telef. 22 537 73 19
Nota: hoje e amanh‹ ainda pode ouvir os
Krell no Audioshow, Hotel Alfa, Lisboa

Amplificador Krell FPB250Mc, tecnologia CAST

Krell KSA 100 II Ð na altura ainda usavam
ventoinhas para arrefecer os Ç‰nimosÈ. Os
dele e os meus.
H‡ quase vinte anos que regularmente
me sujeito a um processo de purifica•‹o interior, ouvindo amplificadores Krell, por per’odos mais ou menos prolongados, com
hiatos mais longos do que desejaria, porque
nem s— de Krells se faz o dia-a-dia de um
cr’tico de ‡udio, contando com a generosidade do importador Manuel Dias para atrasar o mais poss’vel a inevit‡vel s’ndrome de
abstin•ncia: Ž quando eles partem que mais
sentimos a sua falta.
A minha œltima incurs‹o sŽria foi em
1998. H‡ tanto tempo, j‡? Na altura, escrevi sobre os Krell FPB250M:
ÇSem perder o proverbial poder nos graves (ÇslamÈ, ÇwallopÈ ÇgutsÈ, ÇcojonesÈ, chamem-lhe o que quiserem), os ÇMÈ t•m agora tambŽm ÇmŽdiosÈ cremosos, sem serem
xaroposos, e agudos isentos de artefactos
electr—nicos, a lembrar as Çv‡lvulasÈ, mas
com a din‰mica Ð e o caracter’stico poder
de Çp‡ra-arrancaÈ Ð que s— um amplificador
capaz de dobrar a pot•ncia na raz‹o inversa da imped‰ncia das colunas pode exibirÈ.

Krell FPB250Mc
Os FPB250M voltaram agora com mais um
ÇcÈ no curriculum e uma nova cara: ora c™ncava, de um negro brilhante, acetinado e
sensual; ora convexa ao centro, com o estigma - o tri‰ngulo m‡gico de leds azuis gravado a fogo na testa. Dois frisos verticais
contrastantes delimitam as fronteiras do

c™ncavo e do convexo. A cabeleira de dissipadores est‡ penteada para um dos lados
apenas: s‹o monoblocos - siameses negros
separados ˆ nascen•a. Poderosos e r‡pidos
como corredores ol’mpicos de velocidade
prolongada. Aparentemente, nada os diferencia dos 250M a n‹o ser o ÇfaciesÈ e o
misterioso ÇcÈ. N‹o penso assim. Soaramme ainda mais lineares, Çde-uma-pe•a-s—È,
sem perder o controlo vicioso e viciante sobre o grave que tornou os Krell cŽlebres. De
facto, o 250Mc reage como um organismo
vivo aos est’mulos musicais. Comparo esta
reac•‹o ˆ de um cardume de peixes, um
bando de p‡ssaros, que muda de direc•‹o,
de velocidade, sobe, desce, como um todo
org‰nico, sem que qualquer elemento harm—nico se afaste, fique para tr‡s. N‹o Ž caso œnico, mas s‹o poucos os amplificadores que exibem esta integridade acœstica,
esta Çsolidariedade sonoraÈ.
Dan DÕAgostino conseguiu, finalmente, que os Krell deixassem de impor a sua
personalidade ˆ mœsica, colocando-os ao
seu servi•o como uma guarda pretoriana
bem treinada e disposta a tudo para a
proteger. O proverbial poder do grave continua l‡, mas esta energia Ž agora extensiva a todo o espectro sonoro, e j‡ n‹o Ž
poss’vel separar graves, mŽdios e agudos
como entidades acusticamente distintas.
S‹o partes de um todo. Complexo. Musical. Dispendioso. ■

jvhsom@mail.telepac.pt
imacustica@mail.eunet.pt
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de ter trinta centímetros como trinta metros! Assim, já pode colocar o leitor-CD
perto de si, o prévio a meio caminho e o
amplificador perto das colunas sem ter de
gastar uma fortuma em cabos (os cabos
CAST são relativamente baratos). Ora, isto deixou os fabricantes de cabos (alguns
custam centenas de contos por metro!) à
beira de um ataque de nervos. Martin Colloms, da HiFiNews, e Jonathan Scull, da
Stereophile, que testaram recentemente
Krells da série «Mc» vieram pôr água na
fervura: preferiram o modo normal. Martin, porque acha que o modo CAST tira ritmo ao som; Jonathan, porque, pasme-se!,
gosta de «temperar» o som com os cabos.
(«I beg to differ») Permitam-me discordar:
o modo CAST é mais «neutro», e não é só
uma questão de tom e de timbre mas de

