
 

 

 

 

Press Release 

Lançamento Imacustica 

Ten – Uma Coleção de Artesão 

DEVORE FIDELITY 

Fundada pelo presidente e designer John DeVore em 2000, a DeVore Fidelity começou a ganhar 

prémios e menções universais, ao mesmo tempo que John continua a desenvolver as suas 

colunas de qualidade referencial. John trouxe consigo 30 anos de experiência como músico, 20 

anos de desenvolvimento de colunas de som e 18 anos de experiência na indústria da Alta 

Fidelidade. A sua empresa está sediada em Nova Iorque, e tem como objetivo a criação de 

produtos que possam comunicar o sopro da vida na música. John acredita que a melhor forma 

de o conseguir é combinando a estética com a ciência da física, mas de maneira complementar, 

o que, em conjunto, dá origem a produtos maiores do que a soma das suas partes. Esta filosofia 

atravessa todos os produtos da marca. 

A primeira das propostas selecionadas para a série Ten da DeVore Fidelity, trata-se das colunas 

Orangutan 96, mais conhecidas como as O/96. 

Fabricadas em Brooklyn, as O/96 transbordam por todos os poros a vivência Nova Iorquina, 

definem a sua própria agenda e passam por cima das modas do momento. Estas colunas não se 

destinam a agradar às massas; no entanto, para os que apreciam as suas singularidades, 

constituem uma pura revelação. O que as torna perfeitas para a série Ten.  

As O/96 são uma raridade nestes tempos modernos – painéis frontais largos e alta sensibilidade. 

A designação ’96’ refere a sua sensibilidade de 96dB; para colocar isso em perspetiva, a maior 

parte das colunas modernas têm uma sensibilidade da ordem dos 85dB aos 90dB. Há muitas 

décadas, quando os amplificadores a válvulas de baixa potência eram a regra, eram as colunas 

de elevada sensibilidade quem estava na moda. Agora, na era das poderosas amplificações em 

estado sólido, para as quais uma alta sensibilidade não é essencial, estas colunas são muitas das 

vezes olhadas como uma curiosidade duma outra era.  

Para os que acham que é assim mesmo, deveriam experimentar umas colunas do tipo das O/96. 

Elas formam uma parceria perfeita com os amplificadores a válvulas do tipo single-ended (SET) 

a tríodos, os quais apresentam potências modestas – os amplificadores do tipo SET e as colunas 

com largos painéis frontais e elevadas sensibilidades são uma combinação clássica de textura 

tonal e de musicalidade envolvente. Mas as O/96 não foram idealizadas apenas para 

amplificadores do tipo SET; outros tipos de amplificadores a válvulas, bem como amplificadores 



 

 

a transístores de pouca potência e em Class A, e mesmo com potências elevadas, ganham vida 

quando alimentam as colunas DeVore. De facto, prosperam com as fantásticas capacidades de 

comunicação musical destas colunas.  

As O/96 incorporam altifalantes especiais para as gamas médias/graves, com cones de 25cm 

num composto de fibras de madeira e bobines desenvolvidas a partir dos modelos de altifalantes 

Silverback Reference da DeVore Fidelity. Esses altifalantes combinam-se com altifalantes para 

agudos de 25mm e cúpula de seda montados numa flange côncava, o que lhes confere um subtil 

efeito de expansão por corneta, alimentados por um sistema de poderosos magnetos duplos, 

também eles auxiliados por câmaras acústicas traseiras.  

Cada uma destas colunas é fabricada à mão até à perfeição, com as suas caixas folheadas a 

madeiras e acabamentos lacados. Os painéis frontais apresentam um leque de escolhas de 

folheados de efeitos luxuosos, tais como o ébano, a nogueira, ou a cerejeira. Como opção, 

também há acabamentos a “bird’s eye maple”, acabamentos a cores lacadas, ou mesmo 

quaisquer outros que a DeVore Fidelity tudo fará para que sejam possíveis de serem satisfeitos 

para os seus clientes.  

O som que estas colunas produzem é vibrante, realista e cheio de emoção, com dinâmicas 

desafogadas e uma qualidade que, muito simplesmente, flui na sala de audições. São uma 

verdadeira obra de arte destinada aos amantes da música e são muito diferentes da “norma” 

actual para colunas de topo. Algo que se encaixa na perfeição no conceito da série Ten.  

As colunas DeVore Fidelity O/96 estarão disponíveis em Portugal, na Imacustica, brevemente. 

Vai poder fazer uma audição memorável. Para 2021, a Imacustica promete melhorar, ainda 

mais, a sua oferta e surpreende-lo. 


