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Neste artigo vamos 
debruçar-nos sobre 
três dispositivos da iFi 
Audio destinados à 
reprodução digital via 
ligação USB. Esta ligação 
tem vindo a impor-se 
de forma universal, não 
apenas nas aplicações 
informáticas mas 
também no mundo do 
áudio, sendo de longe 
a mais utilizada para 
estabelecer a conexão 
entre um repositório 
de ficheiros e o DAC 
que transforma o fluxo 
de dados num sinal 
analógico.

João Zeferino

iLink
O iLink é um conversor USB/SPDIF que 
permite a utilização da saída digital de um 
PC ou NAS via USB e ligação a um DAC sem 
entradas USB mas apenas com as tradicio-
nais SPDIF e ópticas. Contudo, mesmo com 
DAC’s equipados com entrada USB, e de-
pendendo da qualidade da implementa-
ção da interface USB, a utilização de um 
conversor externo pode revelar-se vanta-
josa face à ligação directa. 

De acordo com a marca, a concepção 
do iLink começou a partir do zero, anali-
sando todo o processo de transmissão e 
conversão do sinal, de modo a poderem 
ser identificadas as deficiências mais co-
muns em produtos deste tipo. Uma das 
conclusões a que chegaram foi que, quan-
do um sinal digital é convertido para outro 
formato, essa conversão é acompanhada 
do aparecimento de jitter, o que tem um 

impacto negativo na qualidade sonora fi-
nal. 

De modo a ultrapassar as limitações 
encontradas a iFi desenvolveu as tecno-
logias Jitter Elimination Technology (JET) 
e Super Digital Output. Enquanto o JET re-
move o jitter ao longo da banda de fre-
quências a que o ouvido é mais sensível, 
o Super Digital Output é o somatório de 
um conjunto de características técnicas 
que contribuem para uma excelente per-
formance: saídas independentes de alto e 
baixo nível, isolamento galvânico, circuito 
de saída balanceado, perfeita adaptação 
de impedância e rise-time ultra-rápido. A 
ligação USB é do tipo assíncrono e aceita 
sinais de áudio até 24 bit/192 kHz. 

O iLink está equipado com uma ficha 
USB tipo B na entrada. Do lado da saída 
estão duas RCA, uma de alto e outra de 
baixo nível, de modo a adaptar-se perfei-
tamente às características do receptor, e 
um comutador que permite ligar/desligar 
o circuito JET de eliminação de jitter. 
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iUSB Power
O iUSB Power é uma fonte de alimentação 
concebida propositadamente para ligações 
USB. Ao retirar da habitual ligação USB a 
componente de transporte de corrente, 
deixando esta apenas para transporte de 
sinal, consegue-se uma redução no ruído 
intrínseco da ligação e, por consequência, 
uma superior transparência e definição. 

Esta fonte de alimentação pode ser 
utilizada com qualquer ligação USB co-
mum ou, de modo a maximizar os benefí-
cios, em conjunto com o cabo USB Gemini 
de que falaremos a seguir. 

A iFi Audio desenvolveu a tecnologia 
Super Regulator, que compreende multie-
tapas de filtragem e purificação da cor-
rente, até se conseguir uma precisão da 
tensão de 0,5%. Inclui ainda a tecnolo-
gia IsoEarth, especificamente desenvolvi-
da para a iUSB Power, e cujo propósito é o 
de cortar o ruído DC resultante da ligação 

PC/USB, conseguindo uma redução do pa-
tamar de ruído por um factor de 10. 

De um lado da caixa temos a entra-
da de corrente, via transformador de baixo 
ruído externo de 9 V DC, e a entrada USB. 
No lado oposto temos duas saídas, uma 
normal, que transporta o sinal e a respec-
tiva alimentação, e outra que transporta 
apenas a alimentação, esta última para ser 
utilizada com o cabo duplo Gemini. 

Cabo USB Gemini  
Dual-Headed
O Gemini Dual-Headed é um cabo USB que 
tem a particularidade de separar fisica-
mente os condutores que transportam o 
sinal e a corrente. A geometria especial do 
Gemini permite-lhe apresentar uma impe-
dância de 90 Ohm, e uma resistência qua-
tro vezes menor do que o exigido pelo pro-
tocolo USB. 

O Gemini possui três silenciadores que 

a iFi designa metal oxide ceramic RF noi-
se silencers, e que se destinam essencial-
mente a garantir uma protecção contra 
interferências por RF, impedindo o cabo de 
funcionar como antena. 

A terminação é feita com fichas reali-
zadas em alumínio de alta qualidade que 
garantem não apenas a manutenção dos 
valores especificados, mas que também 
funcionam como um escudo contra inter-
ferências RF, para além de apresentarem 
uma grande resistência ao desgaste e uma 
grande durabilidade.

Audições
Os três produtos foram analisados no con-
texto do meu sistema habitual, com o Liv 
Zen a fornecer o sinal digital USB, ligado 
ao iLink, o qual por sua vez foi ligado à en-
trada digital SPDIF do Ayon CD5S. Após al-
gumas audições com o iLink, entraram em 
cena a fonte de alimentação iUSB e o ca-
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Especificações iLink

Entrada Full-Speed USB 2.0 tipo B

Saídas digitais High Level

Normal Level: Saída SPDIF standard

Óptica (limitado a 96 kHz)

Compatível com High-Speed USB 2.0  
(24 bit/192 kHz)

Dimensões: 158x68x28 mm

Peso: 265 g

Preço 299 m

Especificações Gemini Dual-Headed USB Cable

Compatibilidade High-Speed USB 2.0  
(24 bit/192 kHz e superior)

Condutores Cobre OHFC continuous cast

Isolamento Polietileno

Blindagem Dupla

Impedância 90 Ohm

Conectores iFi ‘FINAL’ USB connectors

Comprimento/peso 0,7m / 220 g

1,5 m / 240 g

Preço 199 m (0.7 m)/249 m (1,5 m)

Especificações iUSB

Tensão de saída 5 V +- 0,5%

Corrente de saída 1 A

Nível de ruído na saída 0,1 µV (0,0000001 V)

High-Speed USB 2.0 480 Mbps

Tensão de entrada AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Consumo < 9 W

Dimensões 158x68x28 mm

Peso 195 g

Preço 249m

bo Gemini. O resto do sistema constou do amplificador integrado 
Ayon Triton 3 e das colunas Revel Ultima Studio 2. 

A principal característica sónica que os iFi imprimiram à re-
produção musical tem a ver com uma clareza de discurso e uma 
focagem dos diversos intervenientes a todos os títulos notável. 
Essa característica manifestou-se de imediato com a utilização do 
iLink, mas é potenciada, e muito, quando entram em cena a fon-
te de alimentação iUSB e o cabo Gemini. Parece que quanto mais 
complexo for o programa musical mais facilmente se percebe a 
mais-valia dos iFi, nomeadamente pelo modo como conseguem 
proferir um discurso musical focado e coerente. 

A inevitável comparação entre a utilização dos iFi e a ligação 
directa Liv/Ayon CD5S revelou algumas diferenças curiosas. Com 
a ligação directa o discurso musical é mais líquido e expansivo, 
com texturas mais densas e uma tonalidade mais crepuscular, já 
com a ligação a ser feita via iFi iLink a reprodução ganha em ve-
locidade de resposta, recorte dos diversos intervenientes no pro-
cesso musical e uma tonalidade cristalina. 

Quando ao iLink se associa a utilização do cabo Gemini e da 
fonte de alimentação iUSB não se verificam alterações das carac-
terísticas sónicas já demonstradas, mas antes um potenciar das 
mesmas; o abaixamento do patamar de ruído proporciona um re-
corte que se manifesta de forma ainda mais nítida, com os regis-
tos graves a surgirem com mais impacto e controlo, a gama média 
e registos superiores a evidenciarem uma superior focagem dos 
diversos instrumentos de uma orquestra, o que mais facilmente 
permite a sua identificação no conjunto do efectivo orquestral e, 
simultaneamente, verificam-se ganhos ao nível da transparência 
sonora e a da liquidez global da reprodução musical. 

Conclusão
A iFi Audio oferece com o iLink/iUSB e Gemini uma forma aces-
sível de transformar o computer audio numa fonte de áudio de 
qualidade audiófila. Se a sua utilização entre um PC ou NAS e um 
DAC com entradas USB pode trazer vantagens, dependendo da 
qualidade da implementação existente, é contudo pela possibili-
dade de utilizar a entrada RCA SPDIF de um DAC para ligar um dis-
positivo com saídas USB que se justifica plenamente. Se o DAC for 
de boa qualidade será sempre uma solução bastante mais barata 
optar pelo conversor USB/SPDIF do que ter de trocar o DAC ape-
nas para permitir a ligação de dispositivos USB.
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