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Prévio de phono 
iFi iPhono 

o vinilo 
apresentado

de forma sublime

Jorge Gonçalvesteste

A iFi é uma jovem empresa que logo 
desde que lançou os seus primei-
ros produtos causou uma razoável 

agitação no mercado audiófilo. Como di-
zem os ingleses «small is beautiful», e o 
tamanho foi um dos grandes argumentos 
da iFi, embora nunca o único. 

Aliás, o aparecimento da iFi percebe-
-se melhor se soubermos que por detrás 
dela está a AMR, o fabricante de um dos 
melhores leitores de CD’s lançados recen-
temente, o CD-777, e que o seu mentor é 
Thorsten Loesch, um guru do áudio que, 
embora sendo europeu, utiliza nos produ-
tos por ele desenvolvidos os conceitos de 
rigor e precisão que normalmente são atri-
buídos aos melhores artesãos japoneses. 

E o recurso às mais modernas tecno-
logias de circuitos de áudio, combinadas 
com componentes SMD cuidadosamen-
te seleccionados, permitiu que a iFi apre-
sentasse no mercado um amplo conjunto 
de equipamentos, todos comungando do 
mesmo design externo e tendo como ob-
jectivo fundamental a obtenção de uma 
relação preço/qualidade o mais elevada 
possível e que conseguisse só por si fazer 
com que aqueles cuja atenção fosse atraí-
da pela sua sonoridade se esquecessem 
do seu tamanho. E, não querendo ante-
cipar os resultados deste ensaio, o «ruí-
do» que se ouve a partir de tudo o que 
é publicação impressa ou web-magazine 
faz com que quase possa dizer que qual-
quer dos produtos lançados pela iFi-audio 
definiu para si próprio um espaço mui-
to especial no mercado. E a panóplia de 
equipamentos propostos é já bem ampla: 

prévio iTube, conversor D/A iLink, alimen-
tação iUSBPower, amplificador de aus-
cultadores iCAN, prévio de phono iPhono 
(aqui em teste), cabo USB duplo IIGemini 
e mais qualquer coisa na manga, como se 
diz no site. Em meu entender, faz sentido 
um amplificador de potência mas, mesmo 
com as maravilhas que hoje em dia se po-
dem fazer com a amplificação de classe D, 
duvido que se consiga fazer caber dentro 
de uma caixa tão diminuta um amplifica-
dor de potência com uma capacidade de 
saída significativa. Mas vamos esperar pa-
ra ver. 

Descrição técnica
Tal como já disse acima, e se a caixa exte-
rior já dá logo à primeira vista uma ideia 
de alta qualidade, com um belo acaba-
mento em alumínio escovado, no inte-
rior denotamos igualmente uma excelente 
construção. Um circuito impresso habil-
mente desenhado alberga sobre si tudo o 
que são componentes, fichas RCA de saí-
da e entrada e comutadores de controlo. 

É evidente o recurso a uma vas-
ta quantidade de componentes SMD, es-
pecialmente em termos de resistências 
e de condensadores electrolíticos, e uma 
das coisas que mais rapidamente se des-
taca na parte inferior da caixa é um con-
junto de três blocos de interruptores DIP 
para os mais diversos ajustes, entre os 
quais quatro tipos de curvas de correcção 
RIAA (em combinação com um comuta-
dor de alavanca colocado no painel tra-
seiro), ajuste de ganho para cabeças MM 
ou MC, carga capacitiva para cabeças MM 

(100  pF a 500  pF) e carga resistiva para 
cabeças MC (22 Ohm a 47 kOhm). Em ter-
mos de curvas de igualização estão dispo-
níveis a RIAA standard, a chamada eRIAA 
(com uma constante de igualização ex-
tra, a 50 kHz), a IEC (com um corte extra 
a 20 Hz), a eRIAA+IEC, e ainda as que fo-
ram utilizadas em tempos pela Decca e 
pela Columbia. Nada mal, diria eu. É ainda 
possível inserir ou não um ganho extra de 
6 dB, quer no caso de cabeças MM quer no 
caso de cabeças MC. 

As entradas para MM e MC são inde-
pendentes e um comutador situado num 
dos painéis (é difícil dizer o que é parte 
traseira e parte frontal numa estrutura tão 
reduzida) possibilita a selecção de curvas 
igualizadoras em função dos discos que 
cada um tenha na sua discoteca e das edi-
toras que os produziram. Num dos painéis 
(se é que lhes posso chamar assim, de 
tão diminutos que são) temos igualmen-
te um terminal de massa, mas esse é que 
é mesmo minúsculo e só pode aceitar, no 
máximo, fio desnudado, tendo-me coloca-
do muitas dificuldades para a fixação dos 
largos terminais que equipam o cabo van 
den Hul de prata que equipa o meu SME V. 
A miniaturização arrasta consigo porme-
nores deste tipo. 

A amplificação activa está entregue a 
um AmpOp da JRC (Japan Radio Company), 
o 2068, uma versão dupla, com um nível 
de ruído baixíssimo (0,56 microVolt), dis-
torção mínima (0,001%) e slew-rate ele-
vado – 6  V/microssegundo. Interessante 
ainda o facto de os interruptores DIP con-
trolarem interruptores CMOS de baixa re-
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sistência contidos em circuitos integrados 
CMOS do tipo 74HC4066, os quais, por sua 
vez, seleccionam os componentes passi-
vos adstritos a cada uma das funções. 

Na saída temos dois transístores, um 
por canal, em caixa SMD do tipo BC 857B 
(referência específica 3FW10) em mon-
tagem seguidor de emissor para garantir 
uma impedância o mais baixa possível. 

Há um pormenor que não consegui es-
clarecer no site da iFi-audio e que tem a ver 
com o facto de nele se referir que no iPho-
no se recorre a amplificação do tipo TubeS-
tate tri-brid, o que o designer define como 
sendo uma combinação de dispositivos ac-
tivos bipolares, J-FET’s e componentes dis-
cretos avançados. Ora, os dois transístores 
de saída são bipolares, o mesmo aconte-
cendo com os transístores contidos no Am-

pOp JRC 2068. Só temos algo de diferente 
nos comutadores 4066, que são do tipo 
CMOS, mas esses são mesmo comutadores 
e não deverão, idealmente, interferir acti-
va ou passivamente o sinal que está a ser 
amplificado. Um mistério para esclarecer 
mais tarde, quando falar com o projectista. 

A tensão de alimentação negativa de 
-9  V é obtida a partir dos 9  V de entra-
da, provenientes de um alimentador ex-
terior, através de um circuito integrado 
conversor de tensão do tipo comutado, o 
MC34063. Deste modo evita-se a necessi-
dade de utilização de um alimentador do 
tipo simétrico, algo muito raro, diria mes-
mo inexistente no mercado nos tempos 
que correm, em que o recurso a uma vas-
ta panóplia de circuitos integrados permite 
obter quase qualquer tipo de tensão, seja 

ela positiva ou negativa ou de valor maior 
ou menor do que o da tensão inicial. 

Um conjunto de três LED’s indicado-
res assinala o estado de funcionamento 
do prévio. 

As características finais indicadas pe-
la iFi-audio são as seguintes: gama dinâ-
mica em MM – 96 dB; gama dinâmica em 
MC – 90  dB; ganho até 66  dB suficiente 
para praticamente todo o tipo de cabeças 
MC; relação sinal/ruído de 76 dB em MM 
e 82 dB em MC; resposta em frequência 
de 19 Hz a 100 kHz, ±0,5 dB. O consumo é 
mínimo (inferior a 4 W), pelo que se pode 
deixar o iPhono permanentemente ligado 
sem termos problemas de consciência em 
termos da sua pegada ecológica. 

O manual de utilização é sucinto em 
palavras mas, conjugado com a excelente 
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teste

informação impressa na parte inferior do 
iPhono e o claro manual disponível onli-
ne, que explicita os ajustes com desenhos 
altamente compreensíveis dos diversos 
blocos de comutadores DIP, não vejo que 
qualquer utilizador venha a ter problemas 
em configurar o prévio de phono de acor-
do com as suas necessidades específicas. 

Audições
O iPhono integrou-se, e muito bem, no 
meu sistema habitual: amplificador de po-
tência Mark Levinson N.º 27.5, prévio au-
toconstruído, colunas Quad ESL-63 e gira-
-discos Basis Gold Debut, com braço SME V 
Gold e cabeça van den Hul Grasshopper 
Colibri. A ligação na entrada fazia-se pe-
lo cabo de prata da van den Hul, sendo o 
de retorno para o prévio o Black Rhodium 
Requiem. 

Como chegou quase «virgem» a mi-
nha casa, dei alguns dias de rodagem ao 
iPhono, deixando-o ligado em permanên-
cia (o seu baixo consumo não me causou 
problemas de consciência, como frisei aci-
ma) e reproduzindo todos os dias alguns 
discos, sem qualquer compromisso e sem 
me preocupar em qualificar quantitativa-
mente a sua performance. 

Passados cinco dias de tratamento 
achei que era chegado o momento de lhe 
dar uma oportunidade e, em face de não 
ser possível ajustar a resistência de carga 
para o valor mais «apetecido» pela Colibri 
e que anda em torno dos 500 Ohm, resolvi 
começar com 1 kOhm, igualização eRIAA e 
ganho máximo de 66 dB. 

Começou tudo muito bem, principal-
mente em termos de ruído de fundo, real-
mente completamente inaudível, e uma 
espantosa espacialidade, mas parecia que 
em termos dinâmicos o iPhono estava al-
go tímido, diria mesmo envergonhado, 
custando-lhe a dar largas ao dinamismo 
que eu sabia estar contido dentro das es-
piras de alguns dos meus LP’s favoritos. 

Assim sendo, dediquei mais algumas 
horas ao estudo aprofundado de toda a in-
formação e, ao mesmo tempo, recordei-
-me de que nunca na minha vida tinha 
gostado da curva eRIAA que, embora te-
nha como objectivo principal não atenuar 
tanto as altas frequências, tem igualmen-
te um efeito secundário pouco divulgado e 
que se traduz num corte das frequências 
abaixo dos 20 Hz. E não é que elas façam 
falta em termos absolutos, até porque as 
ESL-63 não têm uma resposta em graves 
por aí além abaixo dos 40… 45 Hz, mas o 
que se passa é que esta atenuação extra 
rouba peso/corpo nas gamas de frequên-
cia mais acima, principalmente nas situa-
das entre os 100… 150 Hz e os 3 kHz, que 
são aquelas a que o nosso ouvido é mais 
sensível. 

Como tal, tomei duas decisões: mu-
dei a resistência de carga para 330 Ohm 
e alterei a curva de correcção RIAA. E, pa-
ra além de confirmar uma vez mais que o 
ruído de fundo do iPhono é praticamen-
te inaudível, deparei-me com uma perfor-
mance sonora que pedia meças não só ao 
que eu tinha começado por ouvir como a 
muitos prévios phono que já por aqui pas-
saram e que custavam algo como duas a 
três vezes o seu preço: o som é limpo, lí-
quido, com uma fluência que desarma 
qualquer um e, ao mesmo tempo, uma di-
nâmica e espacialidade que prestam ho-
menagem às boas gravações em vinilo (e 
ele há tantas!). 

Para percorrer vias diferentes das ha-
bituais, fui buscar a colecção de discos que 
me foi oferecida pelo Peter Qvortrup quan-
do estive na Audionote aqui há cerca de 
um ano e meio e que aborda a época do 
swing nos Estados Unidos, com gravações 
de músicas muito populares nos anos de 
1940 e 1950, numa compilação da Time 
Life. Pude re-ouvir clássicos tais como Take 
the “A” Train e Anvil Chorus, o primeiro 
de Duke Ellington e o segundo de Glenn 

Miller, com uma musicalidade tal que qua-
se custa a acreditar, mas não só, já que o 
swing estava em todo lado, fazendo mes-
mo por tentar pôr a mexer quem estava 
comodamente sentado. Uma coisa que es-
te iPhono tem é comunicabilidade e faz 
bem gala disso! 

Passei então a uma outra boa grava-
ção que cá tenho, muito certamente com 
alguma intervenção do deus da sorte, por-
que da Philips já me habituei há muitos 
anos a esperar desde o muito mau ao mui-
to bom, e no caso das Sonatas para Violi-
no e Piano números 5 e 9, de Beethoven, 
com David Oistrakh no violino e Lev Oborin 
ao piano, temos uma combinação de dois 
intérpretes de altíssimo nível mas, tan-
to ou mais que isso, temos uma excelen-
te gravação que capta toda a virtuosidade 
de cada um deles e consegue trazer até 
ao ouvinte toda a sinergia que une dois 
grandes músicos quando tocam juntos e 
se entendem perfeitamente entre si. No 
extremo, talvez pedisse que a gama mé-
dia deste disco que conheço bem fosse um 
tudo nada mais aberta mas, que diabo, a 
perfeição não existe e, caso existisse, se-
guramente que seria uma grande chatice! 
Toda a luz e calor que caracterizam a tran-
sição da Primavera para o Verão, ou carac-
terizavam, nos tempos em que tínhamos 
estações a sério, está aqui bem presente 
e foi-me colocada no colo por este exce-
lente prévio de phono quando da repro-
dução da sonata número 5, exactamente 
designada Frühlingssonate (Primavera). 
Os primeiros movimentos desta composi-
ção fazem lembrar um pouco o estilo de 
Schubert e, ao estilo deste compositor, de-
finem um intrincado diálogo entre os dois 
instrumentos que não permite que desvie-
mos a atenção da composição nem por um 
segundo: os requebros do piano são acom-
panhados de maneira irrepreensível pelas 
subidas bem ascensionais do violino, num 
permanente jogo de cumplicidades. 

Prévio de phono iFi iPhono
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Unidade de phono iPhono

Representante: Esotérico

Preço: 449 m

Telef.: 219 839 550

Web: www.esoterico.pt

O Show tem que continuar!
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E que melhor «aquecimento» poderia 
eu esperar para o senhor que se seguiu, 
uma gravação absolutamente fabulosa de 
Moodsville, de Bennie Wallace, um con-
junto de dois discos de 180 gramas, um 
prensado a 45 r.p.m. e o outro a 33 r.p.m. 
editado pela Groove Note e que eu com-
prei aqui há uns anos no Japão a um preço 
que nem me atrevo a mencionar. O la-
do B do disco de 45 r.p.m. contém apenas 
uma faixa, com a música I’ill Never Smile 
Again, mas que faixa – merece bem todos 
os euros que seguramente lhe caberão se 

eu me puser a ratear o custo final pelas 
três únicas faixas que este disco tem. O 
saxofone de Bennie tem uma beleza úni-
ca e insofismável e o diálogo permanente 
do contrabaixo de Peter Washington esta-
belece uma vivência tal que demonstra à 
saciedade o que são os valores absolutos 
do jazz: ritmo, diálogo entre instrumen-
tos, variações quase infindáveis sobre 
um mesmo tema e assim por diante. Ou-
vir música assim é um privilégio e é real-
mente de louvar que um produto como o 
iPhono apareça num momento em que o 

interesse pelo vinilo está tão presente nas 
gerações mais novas. 

Conclusão
Como acabo de dizer, o iPhono aparece no 
mercado no momento ideal: é um produ-
to com uma estética muito agradável e fa-
vorecido pelas suas dimensões reduzidas, 
que seguramente apelará às gerações que 
vêm do iPhone (existe aqui um jogo de 
palavras muito interessante – nem sei co-
mo é que a Apple não registou também 
esta designação da iFi-audio), tendo in-
clusive um preço que não afasta nenhum 
desses potenciais compradores. As capa-
cidades de configuração/ajuste são bem 
amplas, a sua sonoridade cativante e qua-
se isenta de ruído, com uma imagem es-
pacial que nos deixa rendidos. Eu fiquei, 
seguramente. E o leitor, porque não se dei-
xa igualmente tentar?
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