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A Tannoy prepara-se já para os novos

formatos áudio e lança uma série

completa de colunas de som que a fa-

mília (incluindo o cão) vai adorar

Uma nova 
dimens�o

Tannoy Dimension

TEXTO DE JOS� VICTOR HENRIQUES

A nova s�rie de colunas Tannoy Dimen-
sion pretende ser uma resposta Ð linear e
de banda larga Ð aos desafios lan�ados
pelos formatos �udio do futuro (presen-
te?): Super Audio CD e DVD-Audio, que
colocam a fasquia do espectro aud�vel
muito para l� do que � humanamente
poss�vel ouvir, com o registo de sons agu-
dos at� aos 50/100kHz (um par de ouvi-
dos limpos e bem preservados n�o ouve
nada acima dos 20kHz). 

Sons com frequ�ncias t�o elevadas
sempre existiram na natureza e alguns ani-
mais como os c�es t�m capacidade audi-
tiva para os detectar, enquanto morcegos
e golfinhos os utilizam como forma de co-
munica��o e/ou localiza��o de parceiros e
objectos. A n�s, passam-nos por cima Ð li-
teralmente. Ali�s, � medida que os anos
passam, vamos ficando surdos at� mes-
mo aos ÇagudosÈ que antes estavam ao
nosso alcance. Talvez por isso, nunca de-
mos muita import�ncia ao que de qualquer
forma n�o consegu�amos ouvir. Mas esses
sons existem na m�sica e estudos recen-
tes provam que tamb�m h� energia l� em
cima nas alturas. Tenho na minha posse
resultados da an�lise espectral do som
dum trompete com surdina, dos pratos de
uma bateria e de um tri�ngulo que regis-
tam elevados n�veis mesmo a 100kHz, en-
quanto o di�fano obo� e at� o violino es-
t�o bem vivos aos 40kHz. 

Quando o CD foi criado, convencionou-
se que o limite dos 20kHz era suficiente.
Para qu� registar o que n�o se ouve? 

Mas sempre houve quem sentisse a
falta do resto. A resposta de uma boa c�-
lula de leitura (agulha) de discos de vini-
lo � muito mais extensa no extremo su-
perior do espectro. Talvez por isso os ou-
vidos de ouro prefiram o LP ao CD. O
SACD e o DVD-Audio v�m colmatar esta
brecha no telhado ac�stico.

Até os surdos ouvem            
As colunas de som convencionais n�o es-
t�o preparadas para reproduzir uma ban-
da t�o larga de frequ�ncias. Uma solu��o
de recurso � ÇadicionarÈ um supertweeter
�s suas colunas Ð e, j� agora, um sub-
woofer. 

Recentemente, divulguei aqui o Pres-
tige SuperTweeter ST-200 da Tannoy, que
permite uma nova experi�ncia sensorial.
De facto, n�o s� oferece uma resolu��o
superior de todos os detalhes musicais ao
n�vel das altas frequ�ncias, como melho-
ra a percep��o dos sons graves, cujos
transit�rios se estendem at� aos 30kHz,
algo que at� h� pouco tempo se desco-
nhecia. No in�cio de uma nota de um ins-
trumento de percuss�o, por exemplo,
quando do contacto inicial da madeira
com a pele do tambor, al�m da nota fun-
damental, ocorrem toda uma infinidade
de harm�nicos que um transdutor com a
banda limitada aos 20khz n�o pode nun-
ca reproduzir fielmente. Um supertweeter Tannoy Dimension, resposta aos novos desafios do som
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restaura, em princ�pio (j� tive alguns des-
gostos), a velocidade, impacto e clarida-
de originais, criando um palco sonoro am-
plo e ÇarejadoÈ. E, mesmo que n�o se oi-
�a, sente-se, como provou o investigador
japon�s Oohashi, ao conduzir uma expe-
ri�ncia com material de banda larga at�
aos 60kHz reproduzido por um supert-
weeter, que podia ser ligado ou desligado
sem que as cobaias humanas soubes-
sem, e monitorizando as ondas cerebrais,
concluiu que os ÇouvintesÈ reagiam a sons
que n�o ouviam. A mesma experi�ncia foi
conduzida com indiv�duos surdos de nas-
cen�a com resultados id�nticos. Cr�-se
que os sons chegam ao ouvido interno
por meio de vibra��o dos ossos e da� con-
duzidos ao c�rebro atrav�s da coclea. 

Experi�ncias auditivas que eu pr�prio
levei a cabo com o supertweeter da Kef,
da Tannoy e da Sony revelaram que a di-
feren�a � subtil e que sentimos mais a
falta dos agudos que a sua presen�a, co-
mo se o som se ÇfechasseÈ e o ar no es-
t�dio ou na sala de concertos se tornas-
se rarefeito. Curiosamente, s�o os graves
que parecem ganhar com a coloca��o da
cereja no bolo, soando mais definidos e
articulados. Talvez porque ao ÇpuxarÈ pa-
ra campos inaud�veis os problemas de fa-
se, seja poss�vel preservar melhor o rela-
cionamento harm�nico de todos os ins-
trumentos musicais.

Tannoy Dimension
O prot�tipo foi apresentado em Janeiro,
na CES de Las Vegas, e do evento demos
not�cia em primeira m�o aos leitores do
DNA. O produto final foi demonstrado em
Outubro, em Londres, no decorrer do Hi-
FiShow (ver reportagem Londres2000,
DNA186).

Com esta nova s�rie de colunas, que
chegar� em breve a Portugal, a Tannoy
junta o �til ao agrad�vel, ou seja um Su-
pertweeter Prestige a um altifalante dual-
conc�ntrico que, ao reproduzir todos os
sons (graves, m�dios e agudos) a partir
de um mesmo ponto no espa�o (point
source), n�o provoca desvios de fase
abaixo e acima da frequ�ncia de corte co-
mo sucede com as colunas de altifalan-
tes m�ltiplos sem alinhamento temporal,
garantindo assim uma resposta de fase li-
near.

A caixa em madeira natural � de for-
ma trapezoidal para reduzir ao m�nimo as
ondas estacion�rias no seu interior e as-
senta sobre dois p�s de alum�nio que ter-
minam as elegantes barras verticais que
enquadram o peitilho de veludo negro.

A primeira audi��o foi muito promete-
dora. Embora eu n�o seja um fan�tico dos
altifalantes coaxiais da Tannoy, cuja pale-
ta tonal exige alguma habitua��o auditi-
va, o facto de terem uma dispers�o mui-
to regular em toda a banda torna esta no-
va s�rie particularmente apelativa para os
amantes do AV que gostam de ter o mes-
mo som em qualquer ponto da sala. 

J� a pensar nessa possibilidade, a Tan-
noy prop�e tr�s colunas de ch�o
(TD12,TD10 e TD8), um poderoso subs-
woofer (TD SUB) e uma coluna central
(TDC1) com um altifalante Dual Concen-
tric, dois m�dio-graves e um SuperTwee-
ter! Do mais leve suspiro � mais violenta
explos�o nada lhe escapa... ■

jvhsom@mail.telepac.pt
www.tannoy.com

Para mais informa��es contacte o distri-
buidor:
Videoac�stica, Lisboa: 21 424 17 70;
Porto: 22 510 25 14 

Dimension TD12, dos píncaros acústicos aos vales profundos

Tannoy Dimension: coluna central e subwoofer sem compromisso
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