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Sons

FRANKFURT

OCTAVE (Atitude)
Jubilee. Tem o painel decorado com pedra fria
de granito. Lá dentro, o calor das válvulas com-
pensa. Para alemão, até soa bem meridional...

PIONEER (Pioneer Ibérica)
A estranha coluna digital de favos da Pioneer
PDPS-1 tem a particularidade de distribuir o
som surround pela sala. Pedi para desligar o
subwoofer e ficou a miar como um gato. Uma
tecnologia que ainda tem muito para andar... 

PURE (Esotérico)
PocketDAB 1000. Um giríssimo rádio digital de
bolso. Talvez as nossas estações de rádio
(DAB) não mereçam mais...

SILTECH (Imacústica)
Edwin estava feliz com o extraordinário suces-
so da Classic Series. Explicou-me como con-
seguiram medir -180dB! E vem aí o cabo digi-
tal Classic que faltava na colecção.

SONNETEER (Luz&Som)
O Novo Campion, amplificador integrado com
andar de saída em Classe A/B parece querer
fazer jus ao nome. A entrada de CD é inteli-
gentemente passiva.

SONY (Sony Portugal)
Leitor-SACD SCD-XA9000ES com i-Link e ampli-
ficador AV TA-DA 9000: 7x200W! O design é es-
tranho, mas aquele degrau tem uma lógica fun-
cional irrefutável: facilita o acesso. It's a Sony!

TAGMcLaren (Delaudio)
Processadores AV192R (balanceado) e a versão
mais acessível AV32R THX Ultra Dual Processor
7.1. Sinceramente, preferi ouvir o sistema (som
e imagem) na Delaudio, em Lisboa. Vá lá tam-
bém, e sempre poupa uma viagem a Frankfurt.

TANNOY (Videoacústica)
Sensys. Apresentadas em Las Vegas são a
única coluna do mercado a este preço com ca-
pacidade para reproduzir os harmónicos de al-
ta frequência dos SACD e DVD -Audio, graças
à versão económica do supertweeter.

TEAC (Delaudio)
Elegantérrimo design da nova série Distinc-
tion, a lembrar o belíssimo (e caríssimo) Cello
Encore.

TRANSGLOBAL (n/t)
Forma e função. Ou a razão porque as colu-
nas não devem ter arestas. A MegaGloBe
deve-se ter inspirado no sistema solar. A míti-
ca música das esferas? Outra fantasia cujo
som se aceita. Um som com...bolas!
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