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Audioshow
2019
no hotel
Intercontinental,
parte 1

2

João Zeferino

D

epois do requinte clássico do hotel Pestana Palace, o ano de 2019
marca uma nova etapa na vida
do Audioshow, ao mudar-se para dois dos
melhores hotéis de Lisboa, o hotel Ritz e o
hotel Intercontinental. Para além das vantagens em termos de localização e acessibilidades, bem no coração da cidade e
com transportes públicos rodoviários e ferroviários à porta, bem como estaciona-
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O impressionante sistema B&W 800 D3/
Gryphon.
A Torus é uma marca que há uns anos está
presente no High-End Show de Munique e agora
chegou até nós pela mão da Ultimate Audio. Dentro
desta imponente caixa está um transformador de
isolamento entre o sector e o sistema de áudio.
Dependendo do modelo, o transformador pode ter
uma potência entre 960 VA e 10800 VA.
Rune Skov em plena sessão de demonstração.
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mento nos arruamentos adjacentes, a nova localização permitiu contar com salas
com uma qualidade acústica bem acima
do que é habitual encontrar-se em salas
de hotel, o que é uma vantagem assinalável num evento desta natureza e se traduziu na prática no elevado nível qualitativo
das diversas demonstrações.
Na sala Cascais a Bowers & Wilkins tinha em demonstração um sistema fantástico, que acabou por se revelar um dos
meus sons favoritos do show, poderoso,
coeso, de imponente escala, elevada resolução, perceptível mas sempre musicalmente envolvente, este sistema a que as
B&W 800 D3 deram voz, foi demonstrado
por Rune Skov e Rui Calado alternadamente ao comando das operações.
Claro que as colunas apenas podem
transmitir o que a electrónica a montante lhes fornece, mas a superior qualidade
dos componentes utilizados não deixava
margem para quaisquer dúvidas neste domínio. Desde logo a amplificação Gryphon
Audio, constituída pelo prévio Pandora e
unidade de phono Legato Legacy e o imponente amplificador de potência Antileon
Evo Stereo, que dominou as 800 D3 com
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mão-de-ferro e inigualável mestria. Na
fonte analógica o gira-discos CS Port LFT-1,
com célula Topwing Blue Dragon, e ainda o
leitor digital T+A MP 3100 HV, a funcionar
como transporte, ligado ao DAC Gryphon
Kalliope. A cablagem esteve a cargo dos
novos topos-de-gama Audience Front Row
na interligação, e AU24 nas colunas, enquanto o tratamento da corrente de sector ficou a cargo do Torus Power RM16, a
mais recente adição ao portefólio da Ultimate Audio Elite e que se encontrava incluído em todos os sistemas apresentados.
Nas salas Óbidos A e Óbidos B a Ultimate Audio Elite instalou três sistemas
distintos que iam sendo exibidos alternadamente. Um desses sistemas tinha como
estrelas as colunas activas Kii Audio Three
BXT System, que fizeram no Audioshow
2019 a sua estreia nacional. Para as apresentar esteve presente Wim Weijers, director de vendas e co-fundador da Kii Audio.
As Kii Audio Three BXT System são uma
evolução do modelo original, ao qual foi
acrescentado o módulo de graves BXT, que
inclui nada menos que oito woofers e respectivos amplificadores de classe D com
250 Watt cada. Mantém-se naturalmente

o sofisticado processamento digital de sinal DSP, que permite controlar a resposta
de cada altifalante de modo a responder
sempre da melhor forma aos mais diversos ambientes acústicos em que as colunas forem colocadas. O conjunto Kii Audio
Three BXT System forma umas colunas de
banda passante total, capaz de sonorizar
de forma superlativa desde salas dedicadas de grandes dimensões até às salas de
estar de dimensões mais modestas. A fornecer sinal às Kii Audio esteve um servidor
Antipodes Audio CX.
A mesma sala onde foram demonstradas as Kii era partilhada com outro sistema, que não podia ser mais diferente na
sua abordagem. As estrelas do conjunto
foram as novas Avantgarde Acoustic Uno
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Sistema Kii Audio Three+BXT com fonte digital
Antipodes Audio CX.
Wim Weijers (à direita) e Rui Mendes, responsável
de vendas da Kii no mercado europeu de língua
alemã, pousando bem felizes juntos das suas
«meninas».
Sistema Avantgarde Uno Fino/Accuphase/Fezz
Audio.
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Fino Edition, alimentadas com electrónica
Accuphase, nomeadamente o leitor digital
DP-430 e o amplificador integrado E650 de
funcionamento em classe A. As Avantgarde Uno Fino são um modelo baseado nas
Uno, mas com umas dimensões de caixa
um pouco menores e um único woofer de
10 polegadas em caixa bass-reflex, com
amplificador dedicado de 500 Watt em vez
dos dois woofers em caixa selada e 1000
Watt do modelo Uno. As cornetas responsáveis pelas médias e altas frequências
são as mesmas do modelo Uno, assegurando a mesma abertura e dinâmica explosiva que caracterizam as Avantgarde.
Mantém-se também a elevada sensibilidade de 107 dB, o que permite níveis de
pressão sonora admiráveis mesmo com
os diminutos 2 × 8 Watt produzidos pelas
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duas válvulas 300B do Fezz Audio Mira Ceti, também em demonstração.
Finalmente a sala Óbidos A foi dedicada ao sistema de maiores pretensões da
Ultimate Audio Elite, que tinha como estrelas nada menos que as novíssimas Raidho TD 4.8, o modelo topo-de-gama da
série TD (de Tantalum-Diamond). A acompanhar as colunas Raidho um conjunto de
componentes da mais extraordinária qualidade.
Na vertente digital o servidor Pink
Faun 2.16X fazia a sua estreia nacional,
numa configuração server+render. A conversão D/A estava a cargo do ultra-sofisticado CH Precision C1 Mono DAC com Clock
T1 e fonte de alimentação X1. O prévio
era o L1 também da marca suíça. Na fonte
analógica esteve o gira-discos TW Acoustic

As magníficas Raidho TD 4.8.
Prévio de phono RMD PH-2. Tem três entradas,
duas das quais balanceadas, e uma fonte alimentação separada com um transformador de 160
VA a alimentar dois regeneradores de sector.
9 O gira-discos TW Acoustics Black Night.
10 Por detrás das Raidho TD 4.8 tínhamos esta verdadeira bateria de componentes da CH Precision,
alimentados através de um transformador de
isolamento da Torus Power.
11 Sistema GoldNote em demonstração.
12 Coluna Fado Alma Lusitana, uma decoração
exclusiva de Sandra Costa, tendo como base as
Gold Note A3-XL.
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13 O televisor LG OLED65W7, com capacidade de
fixação directa à parede, fazia parar muita gente.
14 Televisor Samsung QLED 8K, referência
85Q900R, com 85 polegadas de diagonal.
15 Sistema de cinema em casa Klipsh com ecrã
Lusoscreen e projector Sony.
16 Ecrã de projecção Lusoscreen DarkStar
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Black Night, equipado com braço Acoustical Systems Aquilar e célula The Palladian.
A unidade de phono era também
uma estreia, desta feita a nova PH-2 da
RMD Audio Design de Ricardo Domingos,
que neste Audioshow fez a dobradinha,
ao apresentar não apenas a nova unidade de phono PH-2 em duas caixas, como
também o TP-1 Master Tape Amplifier, que
esteve ligado ao gravador de bobinas Technics.

A alimentar as poderosas Raidho estiveram os monoblocos Gryphon Audio Mephisto Solo. A cablagem era da nova série
Front Row, topo-de-gama da Audience.
O condicionador de corrente Torus Power
AVR16 encarregou-se do tratamento da
energia eléctrica do sistema.
Na sala Silves a Audioevolluto tinha
em demonstração um sistema composto integralmente por componentes da italiana Gold Note. O sistema compreendia

o gira-discos Pianosa, com célula Vasari
Red, prévio de phono PH 10, leitor digital CD1000, amplificador IS1000 e colunas
monitoras A3 Evo.
Em exposição estática podia admirar-se um conjunto de três componentes da
GoldNote, o gira-discos Valore e as colunas A3-XL, peças exclusivas com decoração
da autoria da artista plástica Sandra Costa.
Os modelos Concept «Saudade», «Lisbona
1755» e «Fado Alma Lusitana» representam uma homenagem à língua, cultura e
alma portuguesas.
A Belmiro Ribeiro tinha em demonstração as mais recentes propostas da Samsung e LG em televisores de 4K e 8K de
resolução, com destaque para o Samsung
65Q9F com tecnologia Samsung QLED, ou
o LG UHD 86SJ957 com HDR10 e tecnologia de processamento de som Harman-Kardon.
Esteve ainda em demonstração a tela de projecção Lusoscreen DarkStar Plano,
um ecrã fixo tensionado que permite uma
utilização versátil em salas com alguma
luz ambiente sem comprometer a qualidade da imagem projectada. A acompanhar
a imagem um sistema com electrónica Arcam e colunas Klipsch.
No que se refere ao áudio a Belmiro
Ribeiro tinha ainda em exposição as colunas activas Bluetooth da escandinava
Audio Pro, bem como a nova série de sistemas tudo-em-um Klipsch Heritage The
One e The Three, que combinam uma coluna Bluetooth com comunicação wireless,
capacidades de streaming e a possibilidade de ligação de componentes analógicos
exteriores.
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