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Focal Sopra Nº2 
e Raidho D-1, 
duas excelentes 
propostas com 

conceitos diferentes
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2015-2016

SELECÇÃO DOS 
MELHORES 
EQUIPAMENTOS 
ANALISADOS PELA 
AUDIO & CINEMA 
EM CASA EM 2015

João Zeferino

No que se refere à variedade de 
equipamentos de áudio enviados 
para teste durante o ano transacto, 

podemos dizer que 2015 foi um ano atípi-
co. Confirmando uma tendência que já vi-
nha a fazer-se notar em anos anteriores, 
assistimos a um crescimento acentuado 
de equipamento de streaming, DAC’s e so-
luções de armazenamento de ficheiros de 

música, acentuando uma tendência, cada 
vez mais notória, de substituição da tradi-
cional fonte de sinal em suporte físico por 
dispositivos de rede para leitura de fichei-
ros. 

Por outro lado, este foi um ano quase 
recorde no que se refere a colunas de som. 
Representando desde o segmento de en-
trada até ao high-end, houve de tudo pa-

ra todos os gostos e todas as bolsas, o que 
naturalmente se reflecte na escolha dos 
prémios do ano. 

Passemos então à apresentação dos 
produtos que mereceram o destaque 
especial da equipa da Audio & Cinema em 
Casa, deixando desde já os nossos para-
béns às marcas premiadas, bem como aos 
respectivos distribuidores nacionais.
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http://www.imacustica.pt


Conversor digital/analógico 

iFi Audio i Micro-iDSD
Testado na Audio n.º 253 – Julho/Agosto de 2015 
No coração do iFi Micro-iDSD está o chip DSD1793 da Burr-Brown. Este aceita os for-
matos de áudio PCM e DSD, fornecendo uma interface conveniente para DSP e ou-
tros chips de descodificação. O iDSD aceita sinais com formato PCM com as taxas de 
amostragem de 44,1 até 768 kHz. É, portanto, um equipamento com futuro asse-
gurado. Aceita também sinais DSD com velocidade única, dupla, quádrupla e óctu-
pla, desde DSD64 (velocidade única – 2,8224 MHz, 64 vezes a taxa de amostragem 
da norma Redbook de um CD) até DSD 512 (de velocidade óctupla – 22,5792 MHz, 
512 vezes). Possui filtros digitais PCM – Bit-Perfect Minimum Phase/Standard, DSD – 
Extreme/Extended/Standard Bandwidth e DXD – Bit-Perfect Processing. Possui uma 
entrada assíncrona USB 2.0 de alta velocidade (32 bit/ 768 kHz) e uma entrada S/
PDIF coaxial/óptica. As audições dão conta de uma prestação excelente, emprestan-
do musicalidade e fluidez às gravações, sobretudo no caso dos ficheiros de alta re-
solução oriundos da Net de 24 bit/ 96 kHz e 24 bit/ 192 kHz. Por um preço que é 
uma agradável surpresa que mais se pode pedir? 

Rep.: Smartaudio; tel.: 21 919 909 545; preço: 569 o | www.smartaudio.pt
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Streamer com amplificação <3000 € 

Naim Uniti Lite 
Em teste, publicação para breve
Pelo menos para os leitores da Audio, a Naim dispensa qualquer apresentação. Desde a 
sua criação, a marca destacou-se nas propostas de fontes digitais e amplificadores. Mas 
nos últimos anos, com o desenvolvimento do primeiro leitor de network verdadeiramen-
te audiófilo, o NDX, e com uma sucessão de streamers, DAC’s, a marca tem lançado novos 
amplificadores e soluções completas para ouvir música. O Uniti Lite é precisamente uma 
destas configurações, combinando amplificador, DAC, streamer e leitor de CD’s. No fundo, 
basta juntar colunas et voilá, temos um sistema completo. E a conclusão do Leonel Mar-
ques foi de que hoje em dia porém existem ofertas, como a presente, com uma qualida-
de inegável, juntando assim à facilidade de colocação e utilização, qualidade high-end 
ou quase. Mesmo nesta gama de preços (e há ofertas muito mais dispendiosas), o Lite 
não é uma oferta audiófila única, mas é, sem dúvida, uma das mais equilibradas e mais 
válidas em termos da inevitável relação qualidade/preço. No fundo, um pau audiófilo 
para toda a obra, já não tem de ser mestre de nenhuma. 

Rep.: Esotérico | tel.: 219 839 550 | preço: 2750 o | www.esoterico.pt

Sistema de áudio compacto 

iFi Retro Stereo 50 
Testado na Audio n.º 254 – Setembro/Outubro de 2015 
De fora parece um rádio clássico, revestido a bambu mas com uma secção em rede na 
face superior, que permite adivinhar as quatro válvulas de potência EL84X e as duas 
válvulas de entrada ECF82. Apesar de parecer saído da idade de ouro do hi-fi, o Re-
tro Stereo é um «tudo-em-um» cheio de avançados circuitos digitais. Possui um am-
plificador estéreo em classe AB a válvulas com 25 Watt por canal (a 4 Ohm). O DAC 
é o já famoso chip PCM1793, da Burr-Brown, o mesmo que é usado no iDSD. É conci-
liável, basicamente, com todas as fontes possíveis, incluindo USB, S/PDIF (coaxial ou 
óptica), várias entradas RCA, phono MM ou MC e ligação para antena Bluetooth ap-
tX para streaming. O Leonel Marques conclui a sua audição afirmando que «o Retro é 
equipamento muito versátil e, a este nível de preços, do melhor que já ouvi. A repro-
dução em DSD é excelente, a qualidade das saídas para auscultadores é igualmente 
acima de qualquer suspeita. E o design faz-nos ter saudades do futuro…»

Rep.: Smartaudio | tel.: 21 919 909 545 | preço: 2275 o | www.smartaudio.pt 

http://www.esoterico.pt
http://www.smartaudio.pt



