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tra diferente. A m�sica � a mesma, a to-
nalidade n�o. Mas h� mais: num sistema
de Cinema Em Casa, a integridade ac�s-
tica � decisiva para dar mais emo��o ao
desenrolar da ac��o. Assim, se as colu-
nas s�o cada cor seu paladar, a uni�o
n�o faz a for�a: cada coluna puxa para o
seu lado. O sistema ideal deve ser com-
posto por colunas da mesma ra�a, ou se-
ja, com caracter�sticas ac�sticas seme-
lhantes. Com �ngulos de dispers�o dife-
rentes nunca vai atingir os 360¼ ideais Ð
o som ÇsurroundÈ �, por defini��o, circular.

O sistema KEF KHT2005 � pois ideal
para aplica��es AV onde a posi��o dos
ouvintes varia ao sabor do conforto das
almofadas, ou do facto de se ter atrasa-
do ao ir buscar uma cola ou um bocado
da pizza de ontem ao frigor�fico. E sabe-

O novo sistema de colunas para Cinema Em Casa da KEF é composto por cin-

co ovos e uma incubadora (subwoofer). Os ovos são tão simples de colocar em

pé (ou deitados) como o ovo de Colombo. E sobre a tampa de vidro do sub-

woofer pode até servir chá. A sua mulher vai adorar. E os miúdos também...

Para toda a fam�lia
Kef KHT2005

TEXTO DE JOS� VICTOR HENRIQUES

Adoro doces de ovos com am�ndoa e gi-
la. S�o uma tenta��o a que n�o consigo
resistir. Os ÇovosÈ da Kef s�o outra das
minhas tenta��es. Foram apresentados
em Londres, no Live Show. Do aconteci-
mento dei not�cia aos leitores em Outu-
bro do ano passado. Em Las Vegas, na
CES, l� estavam eles outra vez, exibindo-
se num cen�rio de sala comum montado
no Hilton. As pessoas chegavam, senta-
vam-se no sof� e assistiam ao concerto
ao vivo dos Corrs, como se estivessem
em casa Ð ou no concerto: o som era em
surround e a sensa��o de Çestar l�È era
igualmente envolvente. Sempre que tive
oportunidade de os ouvir, percebi que os
ÇovosÈ tinham sido feitos Ça pedidoÈ de
v�rias... fam�lias. 

De facto, o sistema KHT2005, com-
posto por cinco sat�lites HTS2001, que
podem ser comprados separadamente
aos pares, e por um ÇsubwooferÈ
PSW2000, � o resultado de um projecto
baseado num inqu�rito, no qual as mu-
lheres tiveram obviamente uma palavra a
dizer Ð uma palavra definitiva, digo eu.

O objectivo do inqu�rito n�o era pois
apurar o que as pessoas queriam, mas o
que n�o queriam, num sistema de colu-
nas para AV: n�o queriam por exemplo
que fossem grandes, que fossem feias,
que soassem agressivas ou que incomo-

dassem os vizinhos. 
E compreende-se: o espa�o vital n�o

abunda nas actuais salas de estar para
poder acomodar cinco colunas (em al-
guns casos seis ou mesmo oito!); e os
ÇsubwoofersÈ, sendo cubos, n�o s�o pro-
priamente obras de arte cubista. E depois
os sistemas de som para Cinema Em Ca-
sa t�m tend�ncia para o espalhafato. Is-
to para n�o falar no bum-bum monoc�r-
dico do inef�vel (e indispens�vel) Çsub-
wooferÈ, que se insinua pelas funda��es
do pr�dio como um terramoto dom�sti-
co, e � a principal causa das queixas dos
vizinhos na reuni�o de condom�nio, logo
a seguir aos c�es, �s portas a bater e ao
excesso de entusiasmo do outro lado da
parede do quarto.

Quanto ao tamanho, n�o � argumen-
to: os ovos-sat�lite t�m pouco mais de
12 cm de largura por menos de 20 cm
de altura e 15 cm de fundo e pesam cer-
ca de dois quilos (pense num ovo de
avestruz); o ÇsubwooferÈ por dever de of�-
cio � mais avantajado: 30 cm de lado e
16 quilos de peso (n�o esquecer que tem
um altifalante com um cone de oito po-
legadas e um amplificador de 150W l�
dentro, mas, como pode ser posto a re-
cato num canto da sala e abandonado �
sua sorte, n�o constitui obst�culo de
monta).  

Resolvida a quest�o do ÇsubwooferÈ,
cuja tampa tem um vidro mesmo a pedir

uma ch�vena de caf� ou um copo de
Martini em cima (shaken not stirred, nes-
te caso tamb�m: de vez em quando tre-
me), a coloca��o dos sat�lites n�o cons-
titui problema de maior: podem ser colo-
cados em p� ou deitados sobre as bases-
disco, que permitem ajustes em qualquer
direc��o at� 30¼, ou at� aparafusados �s
paredes e tecto. Uma fica em cima da TV
(na horizontal) de servi�o aos di�logos;
duas de cada lado tomam conta da ban-
da sonora em est�reo; mais duas atr�s
na vertical para os efeitos surround; e o
subwoofer onde der mais jeito para os tra-
balhos pesados. Sabia que, num sistema
AV, quanto mais perto o subwoofer esti-
ver do ouvinte melhor? Agora j� h� cabos
planos autocolantes que quase n�o se
v�em quando colocados ao longo do ro-
dap� ou das paredes (experimente os Ixos
607 Self Adhesive Low Profile). Tudo se
conjuga para a harmonia no lar Ð musical
e n�o s�.

As HTS2001 s�o verdadeiros objectos
decorativos que se apresentam de bran-
co vestidos (ou em cinza metalizado). N�o
ser�o ovos de Faberg�, mas tamb�m n�o
s�o para cozer, nem de coser. E muito
menos s�o para brincar. Cada ovo tem
montada uma unidade dupla coaxial Uni-
Q, composta por um m�dio grave (woo-
fer) de quatro polegadas e um tweeter de
c�pula de meia polegada. Como o twee-
ter est� montado no centro do woofer
(dois-em-um), obt�m-se assim uma fon-
te de som singela que tem origem a par-
tir do mesmo ponto no espa�o, com as
vantagens j� conhecidas de melhor dis-
pers�o e integra��o tanto no plano verti-
cal como horizontal. Este tipo de monta-
gem favorece a coer�ncia temporal e �
fundamental para uma boa localiza��o
dos sons no espa�o Ð neste caso, no es-
pa�o do ecr�. Por outro lado, favorece a
dispers�o dos sons. Com colunas de al-
tifalantes m�ltiplos, quem est� perto ou-
ve uma coisa e quem est� longe ouve ou-
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se como em fam�lia Çquem vai ao mar
perde o lugar...È: a av� quer ficar � fren-
te do televisor porque est� surda e v�
mal, o pai estica-se ao comprido no sof�
para praticar sprints curtos ao sabor da
apneia, a m�e j� tem a manta sobre os
joelhos e revela-se inamov�vel depois de
paradoxalmente ter sido t�o boazinha du-
rante o dia. Que import�ncia tem se, no
lugar que lhe resta, o som � igual, mes-
mo que haja lugares mais iguais que os
outros como a cadeira de balan�o da
m�e, sempre t�o disputada?

N�o admira que eu tenha tido que es-
perar meses para poder ter um sistema
KHT2005 � minha inteira disposi��o, cor-
tesia da Videoac�stica Ð est�o perma-
nentemente esgotados apesar do con-
junto custar quase 200 contos. Havia em
cinza metalizado mas eu queria branco,
porque, l� diz o povo: ovos, brancos s�o,
galinha os p�e. E estes nunca ficam ama-
relos porque podem ser aparafusados, e
n�o caem no ch�o mesmo quando o dia-
brete do Jo�ozinho acha que s�o uma bo-
la de r�guebi. 

Se tiver a felicidade de os poder ligar
a um bom amplificador AV da Denon ou
Yamaha (� pr�tico e at� aconselh�vel
comprar todo o equipamento a um s�
distribuidor), vai perceber de imediato que
o mesmo cuidado colocado na concep-
��o e design � extensivo ao car�cter
ac�stico Ð o menos obstrutivo poss�vel: o
agudo � doce e integrado(podia ter mais
ÇarÈ mas a KEF n�o quer que os mi�dos
se constipem); os registos m�dios im-
p�em pouco ou nada a sua presen�a: os

di�logos s�o claros e intelig�veis sem se
sobreporem aos coment�rios dom�sticos;
e os graves s�o s�lidos sem soarem to-
nitruantes. Tudo no cumprimento integral
dos desejos dos inquiridos. 

Uma an�lise mais t�cnica revela uma
ligeira depress�o na zona de presen�a
(entre os 2kHz aos 4kHz), que se mani-
festa como um agrad�vel recuo confir-
mado pela ilus�o de profundidade da
imagem; e os graves profundos nunca se
tornam tel�ricos e incomodativos para os
vizinhos e familiares menos dados a ex-
plorar os porqu�s do îscar para Melhor
Som de ÇGladiadorÈ (n�o h� vivalma abai-
xo duns, apesar de tudo, razo�veis 40Hz).

O Sistema KEF KHT2005 n�o � um
Çkiller systemÈ. Para isso ter� que subir
na cadeia hier�rquica da marca. Das
acess�veis Cresta �s Q-Series, sempre a
subir at� ao topo: Kef Reference Series,
cujo nome diz tudo. 

Para quem tem da alta fidelidade os
mesmos conhecimentos que eu tenho de
culin�ria, uns ovos estrelados resolvem
muitas situa��es de emerg�ncia. E os
ovos da KEF, que se vendem em caixas
de meia-d�zia, s�o de galinhas gordas do
campo e cantam... de galo. Para toda a
fam�lia. ■

Jvhsom@mail.telepac.pt

KEF KHT2005
Preço: 199.270$00 Distribuidor: 
Videoacústica, Quinta do Paizinho, 
Algés Telef.: 21.424.17.70 
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