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expedita, linear e com um poder que Çdei-
tava por terraÈ Ð metaforicamente falando,
claro Ð a qualidade de constru��o dos ho-
t�is de Las Vegas: aquilo estremecia tudo
quando a frequ�ncia de resson�ncia da sa-
la Ð 25Hz Ð era atingida. Agora j� percebo
como � poss�vel haver hot�is novos de
2.000 quartos todos os anos: s�o cons-
tru�dos como um jogo de ÇMeccanoÈ, de-
pois � s� decorar a gosto. N�o h� mem�-
ria de um �nico ter ca�do, a n�o ser quan-
do s�o ÇimplodidosÈ Ð mas isso at� serve
de espect�culo.

O luxo requintado da ÇpenthouseÈ, a
forma como Dave e Sheryl recebem os
convidados e se vestem (Sheryl mudou de
vestido para a sess�o de fotografias), a
compet�ncia reconhecida da ÇentourageÈ
t�cnica, com nomes como Peter McGrath
e Trent Workman, fazem parte de uma ma-
neira de ser e de estar que muito contri-
buem para o prest�gio internacional da Wil-
son Audio. Os russos estavam obviamen-
te satisfeitos com a recep��o, os japone-
ses mantinham-se calados em pose de
adora��o. O poder feroz do Çc�o de guar-
daÈ n�o admitia r�plica. Est�vamos, mui-
to provavelmente, perante um exemplo vi-
vo do conceito de ÇsubwooferÈ perfeito
apresentado pelo par perfeito Ð e refiro-me
tanto ao simp�tico casal Wilson como ao
par de Wilson Cub II que reproduziu ao rit-
mo biol�gico da Çpele de galinhaÈ a voz de
Rickie Lee Jones, sem que ÇWatch DogÈ
lhe tocasse num cabelo sequer. O mesmo
n�o se podia dizer dos outros dois ÇsubsÈ
que, ainda que ao de leve, cometiam o sa-
cril�gio de sublinhar a negro os esparsos
sons m�dio-graves que a sua voz aguda e
luminosa conseguia emitir.

Valeu a pena ir a Las Vegas s� para
poder assistir a esta demonstra��o. Para
a semana h� mais, muito mais: os verda-
deiros audi�filos v�o ficar de papo cheio.
S� uma dica: a Krell comemorou os seus
20 anos. Acham que Dan DÕAgostino ia
deixar passar a data em claro?...

Watch Dog
Nas entranhas, um poderoso amplificador
de 400W projectado pelo famoso Richard
Marsh, especificamente concebido para
excitar um altifalante de longo curso de do-
ze polegadas que dispara para a frente (e
n�o para baixo). O painel exterior de con-
trole protegido por uma tampa de acr�lico
parece o ÇcockpitÈ de um avi�o: � poss�vel
ajustar a frequ�ncia de corte entre os 30
e os 150Hz; a pendente do filtro de pas-
sa-baixas entre os 12dB e os 18dB por oi-
tava e o de passa-altas entre os 6dB e
12dB por oitava; a fase entre os 0¼ e os
180¼ (grau a grau!); o n�vel com +/-10dB
e o Çfactor de qualidade (Q)È entre 0,2 e
2. Pela primeira vez � poss�vel equilibrar
n�o s� o conjunto colunas/subwoofer, mas
tamb�m o conjunto subwoofer/sala, por
meio de igualiza��o param�trica sem re-
curso a digitaliza��o. O sistema pode ser
duplamente afinado para �udio e para v�-
deo fazendo-se depois a selec��o por sim-
ples comuta��o no m�dulo de controle. O
ÇdogÈ aceita cabos simples e balanceados.

Do rosnar dolente do contrabaixo ao
impacte visceral dos t�mbales, do ru�do das
explos�es ao pavor dos terramotos; at� o
peito delicado de um tenor. Watch Dog
tem dentes para todos eles: sinta o pedal
de uma bateria na boca do est�mago e
chore por mais.

Depois do inating�vel X-1/Grand Slamm,
eis o subwoofer da Wilson capaz de impe-
dir que lhe roubem os graves da casa da
m�sica: Watch Dog. Cuidado com o c�o:
morde! Ah, e n�o se pode levar ao colo:
pesa 140 quilos!... ■
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ÇpedigreeÈ no luxo de

uma penthouse do Hotel

Mirage, com a famosa
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Por trás de um grande homem, está sempre uma grande mulher. David e Sheryl

Wilson apresentaram em Las Vegas o seu novo super subwoofer Watch Dog. Dizem

que cão que ladra não morde, este rosna e morde nas canelas dos concorrentes
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Como � apan�gio da Wilson Audio, ÇWatch
DogÈ � um c�o de ra�a: raro e caro. Por
isso n�o se misturou com a rafeirada elec-
tr�nica que uma vez mais enchia a ÇfeiraÈ
de Las Vegas, ladrando desalmadamente
em MP3 e sofrendo de digitalite compac-
ta aguda (reportagem integral da
CES20001 nos pr�ximos n�meros, dividi-
da em duas doses para n�o enfartar).

Watch Dog exibiu o seu ÇpedigreeÈ no
luxo de uma penthouse do Hotel Mirage,
com a famosa ÇStripÈ, a avenida dos casi-
nos, a seus p�s, enquanto dezenas de mi-
lhares de visitantes se acotovelavam no
Centro de Conven��es. Um privil�gio.

Subi ao 30¼ andar, bati � porta. Sheryl
estava � minha espera com aquele sorri-
so de dentes de p�rola que distingue os
americanos bem instalados na vida Ð os
dentistas na Am�rica ainda se fazem pa-
gar melhor que David Wilson. 

O dia era dedicado � comitiva russa,
composta por jornalistas e distribuidores,
e Dave muito a prop�sito usava uma gra-
vata com ursos. Os russos gostaram da
singela homenagem e o casal Wilson dei-
xou-se fotografar com eles para mais tar-
de recordarem. A R�ssia das mafias endi-
nheiradas est� a tornar-se um mercado fa-
buloso para o high-end, depois da queda
do imp�rio bolsista asi�tico. Quanto mais
caro, melhor.

Eis que de rompante entra na sala um
grupo de japoneses sorridentes em v�nias
sucessivas. Achei curioso que um ameri-
cano genu�no estivesse ali a dar m�sica
aos antigos inimigos Ð os da guerra quen-
te e os da guerra fria Ð e desejei que o s�-
culo XXI fosse um s�culo de paz e que Por-
tugal tivesse uma palavra a dizer no con-
certo das na��es. Eu, pelo menos, apre-
sentei uma ou outra quest�o durante o de-
bate que se seguiu s� para marcar pre-
sen�a. Que mais podemos fazer? Pouco
compramos e nada fabricamos.

Dave abriu as hostilidades com cargas
de profundidade. Um gerador de baixas
frequ�ncias excitou � vez os tr�s Çsubwoo-

fersÈ presentes: B&W, Revel e Wilson
ÇWatch DogÈ. A ideia n�o era deixar mal a
concorr�ncia, at� porque o ÇsubÈ da Wil-
son n�o tem concorr�ncia Ð nem na qua-
lidade nem no pre�o. Dave tinha escolhi-
do o B&W porque, segundo ele, conseguia
descer ao inferno tel�rico da �ltima oitava;
e o Revel porque era r�pido a responder.
Como seria de esperar, ÇWatch DogÈ n�o
s� Ç�aÈ l� abaixo, onde nenhum outro ou-

O casal Wilson posando feliz junto do seu novo rebento: Watch Dog

Watch Dog (ao centro) ladeado pelos «subs» da B&W e Revel e as Wilson Cub
como guarda de honra
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