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ACAPELLA (n/t)
A Triolon Excalibur (pág. 3) é excessiva em
tudo. No design, nas dimensões, no preço e
na qualidade do som. Ser rico na Alemanha
deve ser uma coisa interessante...

ARCAM
A indústria britânica está muito atenta ao
mercado americano. Depois de Las Vegas, se-
ria difícil haver novidades no Kempinski. Mas
a sala tinha o melhor décor: os olhos também
ouvem...

CAMBRIDGE (Mercaudio)
Se era de um amplificador integrado barato e
bom que andava à procura, experimente o
Cambridge A500. Pode ter uma grande sur-
presa...

CONCENTUS (n/t)
Colunas italianas. Dipolos que lembram elec-
trostáticas. Uma marca a explorar no futuro.

COPULARE (n/t)
Mesas lindas para a cópula perfeita entre sis-
tema e sala.

DYNAUDIO (Sintonia Fina)
O pequeno e acessível sistema de colunas pa-
ra AV Audience: 122, 122 C, 42 e Sub 30A
tem os genes das Temptation. Se fosse mu-
lher, a Temptation era uma dinamarquesa loi-
ra, boazona, de olhos azuis. A tentação da ser-
pente?...

EVENTUS AUDIO (?)
Uma palavra especial para esta nova marca
italiana de colunas de som. O que eu ouvi não
foi um esboço. Foi um produto acabado. Pen-
sado. Ousado na técnica e no design. Total au-
sência de efeito de caixa. Som claro. Definido.
Controlado. Não admira que já tenham um
distribuidor nacional nos calcanhares...

GIRA-DISCOS/VINIL
O paraíso a girar à nossa volta: Air-Tangent,
Avid, Basis, Clearaudio (belíssimo o 25Anni-
versary Edition), Garrard (!), Linn, Michell, NAD,
Pluto, Project, Rega, Thorens, Transrotor (todos
lindos de morrer!) VPI, Vyger (pesos-pesados),
Wilson Benesch. E mais, muitos mais. E ainda:
50 etiquetas de discos de vinil!

HEIL A.M.T.(José Pestana)
Heil! Belo som. Já são distribuídas em Portu-
gal. Vale a pena ouvir: a tecnologia de trans-
dução por transformador de movimento de ar
(?) garante uma experiência diferente. Têm li-
mitações. Quem as não tem?...

INDÚSTRIA ITALIANA
Em força. Colunas, amplificadores, et alia. E
muitos clones das Sonus Faber. A Omicron,
por exemplo. Mas o som não é igual, lá isso
não é ...

JMLAB
A nova série Utopia Beryllium deixou-se ali-
mentar pelos Halcro. Ainda dizem que não há
casamentos feitos no Céu...
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