




.. A.pogee DlJetta Signature 

com excelentes resultados numas 
colunas I)fbridas, e um extraordinario 
exemplo das potencialidades desta 
tecnologia quanto a reproduc;;ao cor
recta do som. 0 tempo de subida e 
praticamente instanUineo, mantendo 
todo 0 impacte do transitorio inicial 
dada a ausencia de massa. 0 que nin
guem tinha tentado era construir umas 
colunas de fita integral como as Apo
gee. Um tweeter e facil, mas repro
duzir toda a banda audio utilizando 
esta tecnologia e obra. Para isso foi 
preciso que dois engen heiros aero
espaciais americanos dessem as 
maos. 0 enorme peso (e prec;;o) das 
colunas deve-se em parte aos pode
rosissimos fman necessarios para 
criar um campo magnetico suficien-

As novas Ouetta Signature. 
Reparem nos suportes de alumfnio 

temente forte para manter sob con
trolo a finfssima fita tripla de alumfnio 
que, colada num suporte de kapton 
para uma maior longevidade, vibra a 
passagem da corrente, como uma 
espiga ao vento, sem qualquer atrito, 
resistencia ou accao da inercia, vari
ando a amplitude da ondulacao com a 
amplitude e frequencia do sinal musi
ca I. 0 painel de graves - que corres
ponde a quatro unidades convencio
nais de 12 polegadas por canal! - e 
constitufdo por uma membrana de 
alumfnio de forma trapezoidal estica
da em frente de um conjunto de fma
nes montados numa placa de ac;;o 

perfurada que funciona se
gundo 0 princfpio isodina
mico das Magneplanar, 
embora aqui se tenha opta
do por uma membrana de 
mylar, 0 que leva alguns crf
ticos a considerarque nao se 
trata de facto de colunas de 
fita integral. 0 que acontece 
e que esta membrana de 
apenas alguns mfcrones e 
cortada a mao (!!) segundo 
um padrao helicoidal, funcio
nando de facto como um rib
bon tal como os fabricantes 
defendem. Ao contra rio da 
unidade de agudos-medios, 
o painel de graves quase nao 
vibra mas dada a sua enor
me superffcie permite-Ihe 
produzir elevados nfveis de 
pressao sonora (ate 106 dBA) 
conseguindo reproduzir fre
quencias abaixo de 30 Hz! A 
resposta de frequencia inte
9 ra I e de 30 Hz-20 kHz, sendo 
o filtro divisor um simples 
filtro de 6 dBs por oitava, 
garantindo uma integracao 
perfeita. 

Audi~ao 

AAudiCao de umascoJunasdestetipo 
e, como sucede com as outras colu
nas que ja referi, uma experiencia 
emocionante. Ecomo se entre nos e 
os musicos nada existisse. E certo 
que nao os vemos, mas ouvimo-Ios e 
sentimo-los. Epossfvel nao so ouvir 0 

som que produzem, mas como 0 

produzem: qual a tecnica utilizada no 
caso de guitarristas e violinistas; a 
forma como acariciam as teclas do 
piano, ou a forma como colocam os 
labios para produzir uma nota. Abso
lutamente notavel. Nao ha distorcao 
no agudo, que parece estender-se ate 
ao infinito; nao ha dureza na gama 

Painel de madeira c%cado na base 
do paine/ posterior de graves para 
corrigir a interacry80 com a 
ressonancia da sala 

Esboryo de um corte das Apogee 
mostrando a estrutura interior 

media que reproduz a voz humana 
com um realismo assustador; nao ha 
nada que interfira no pure prazer de 
ouvir. As imagens dos cantores sur
gem-nos fantasmagoricamente cor
porizadas em tamanho natural; os 
locais de gravaCao com as dimens6es 
exactas, dependendo, claro, da quali
dade da gravac;;ao. Maravilhoso. Ren
do-me incondicionalmente. S6 a ver
sao das Duetta Signature em mar
more (I!) me levaria a separar-me 
delas. Aceitam-se propostas... 

_,TVH 

AUDIO SETEMBRO DE 1989 

--==~---_ .._--_.__._._ ..."..._- --_. 

42 


