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Leonel Garcia Marques

No longínquo ano de MXMLVIII, John 
Koss e Martin Lange, dois enge-
nheiros de Milwaukee, entreti-

nham-se a desenvolver um gira-discos 
estéreo portátil, uma unidade privada de 
escuta que deveria incluir umas peque-
nas colunas e também duas saídas jack 
para auscultadores. Mas não encontravam 
auscultadores apropriados. Os existentes 
eram sobretudo usados para a comuni-
cação de sinais na aviação e na marinha. 
Mas Martin Lange, que tinha servido du-
rante a 2.ª Guerra Mundial na Marinha dos 
EUA e trabalhado em comunicações, teve 
a ideia de adaptar uns velhos auscultado-
res da Marinha. Estes eram feitos de ban-
das de borracha, papelão e dois peque-
nos alto-falantes que Martin Lange retirou 
de um rádio portátil. «Não parecia grande 
coisa», recordou John Koss (num pequeno 
documentário da empresa em: https://

www.koss.com/history-video/). Mas ao 
ouvir uma gravação estéreo pioneira, a de 
Ted Heath com a sua Big Band Orchestra, 
John Koss não se conteve: «Uau! Foi ma-
ravilhoso! Nunca tinha ouvido nada pare-
cido! Meu Deus, um grande som, tudo a 
vibrar mesmo ali!» Pouco depois nasciam 
os SP/3, os primeiros auscultadores esté-
reo do mundo. Mas a Koss, não adormeceu 
à sombra da bananeira. Em 1968, lançou 
os ESP/6, um dos primeiros modelos de 
auscultadores electrostáticos (os primeiros 
nos EUA, os SR1 da Stax, foram lançados 
em 1960 no Japão). OS ESP/6 foram um 
marco audiófilo (e em anos subsequen-
tes, a Koss lançou vários modelos ESP). Em 
1984, em plena era dos walkman, lançou 
um dos modelos mais populares de sem-
pre (e ainda o é hoje), os Porta Pro, uma 
referência absoluta de conforto e qualida-
de áudio portátil. A partir daí, a maior da 

produção da Koss dedicou-se a modelos 
que eram basicamente variantes dos Por-
ta Pro. Contudo, em 1990 lançou um novo 
modelo da ESP, os 950, desafiando o stan-
dard áudio de empresas como a Stax. Re-
centemente a Koss relançou os ESP950 e é 
sobre estes auscultadores que vos falo no 
restante deste teste. 

Descrição
A caixa dos Koss ESP950 contém um esto-
jo de transporte de couro negro, parecido 
com um estojo de uma máquina fotográfi-
ca profissional. Os auscultadores vêm des-
montados. Têm almofadas áudio bastan-
te grandes, de forma mais ou menos oval, 
que se encaixam numa faixa ajustável/
destacável, que vem com um cabo de seis 
pinos com 1,2 metros que se liga ao ener-
gizer (isto é, o amplificador, na nomencla-
tura da Koss), mais um cabo de extensão 

Os auscultadores 
Koss ESP950: 
A classe à parte 
de um clássico
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Playlist

Rachel Podger Rosary Sonatas from Biber SACD Channel Classics

Hélène Schmitt Rosary Sonatas from Biber SACD Aeolus

Jordi Savall & Le Concert des Nations Vivaldi, Mozart, Handel Dixit Dominus SACD AliaVox

René Marie Vertigo CD MaxJazz

Charles Lloyd Quartet The Water is Wide CD ECM Records

Coleman Hawkins Wrapped Tight SACD Impulse

Eddie Higgins Quartet The Smoke Gets into Your Eyes SACD Venus

The Rolling Stones Sticky Fingers SACD USM Japan

Dusty Springfield Dusty in Memphis SACD Sony – Analogue Productions

Santana Santana SACD Columbia Sony – MOFI

Santana Abraxas SACD Columbia Sony – MOFI

Santana 3 SACD Columbia Sony – MOFI

Derek Jones Run with Me download DSD Blue Coast – 11,2 MHz-DSF

com 180  cm, vários cabos RCA, RCA/ja-
ck e jack/jack, uma caixa para alimenta-
ção portátil a partir de seis pilhas LR14 de 
1,5 V e um adaptador para 220 V. O am-
plificador é pequeno, muito leve, medindo 
11 x 18 x 6,5 cm. Na frente tem três rec-
tângulos desenhados com o perímetro na 
cor vermelha. Um dos rectângulos contém 
um LED indicador de ligado e um interrup-
tor de alimentação, o outro uma entrada 
para o cabo de seis pinos e o último, um 
controlador de canal e de volume monta-
dos num último botão de comando rotati-
vo (o que torna um pouco difícil mudar o 
volume sem alterar o balanço do nível de 
volume de escuta por canal) e uma entra-
da jack. Na parte de trás tem uma entra-
da RCA (que não funciona muito bem com 
cabos de bordas espessas) e outra para a 
alimentação. Não tem saídas de linha, não 
podendo por isso funcionar como prévio. 
Quer os auscultadores quer o amplificador 
são feitos principalmente de plástico pe-
lo que não transmitem de modo intenso 
aquela sensação sólida de high-end, o pe-
so e a solidez que os audiófilos tanto apre-
ciam mas também não seria de esperar 
tal a este nível de preço. Por outro lado, 
os ESP950 são extremamente confortáveis 
de usar por longos períodos de tempo, não 
induzindo qualquer cansaço, e vêm com 
uma garantia vitalícia. 

Audição
Ouvi os ESP950, ligando o respectivo am-
plificador ao meu leitor de CD’s residente, 
o Primare C31 ou ao meu leitor de SACD, 
o Sony SCD XE800, através do iTube da iFi, 
um buffer a válvulas que funciona como 
um pré. Mas também os ouvi a partir de 
uma ligação RCA/jack, o meu DAP Pioneer 
XD-P100R. 

Os resultados foram em geral muitíssimo 
bons. Há duas faixas que uso frequente-

mente nos testes. Uma é Dixie/ Strange 
Fruit da René Marie. Outra é a Georgia on 
My Mind do Charles Lloyd Quartet. A pri-
meira junta ironicamente o hino oficioso 
dos estados confederados (I Wish I Was in 
Dixie) com a grande canção Strange Fruit, 
escrita por Abel Meeropol e imortaliza-
da por Billie Holiday, uma canção que fa-
la dos linchamentos de negros nos esta-
dos do Sul dos EUA. A faixa começa com 
o solo de René Marie, uma voz vibrante-
mente reproduzida pelos ESP950, captan-
do o ligeiro eco da gravação que insinua 
subtilmente a solidão. Depois entra o con-
trabaixo, cru e poderoso nas notas iniciais 
de Strange Fruit, a voz magoada de Re-
né Marie a entoar primeiro e a gritar de-
pois em conjunto com o trompete de Je-
remy Pelt em notas muito altas e muito 
doridas. Um desafio terrível para os agu-
dos de qualquer equipamento, e em rela-
ção ao qual só posso dizer que os ESP950 
se comportaram excelentemente, sendo 
capazes de transmitir simultaneamente o 

distanciamento inicial e o drama posterior 
com toda a acuidade, com espaço amplo 
no palco sonoro mas sem nunca perder a 
musicalidade. A faixa Georgia on My Mind 
apresenta um emaranhado de fraseados 
em canto e contracanto, e uma linha me-
lódica poderosa mas melancólica, o verda-
deiro som do tenor quando é interpretado 
por um mestre como Charles Lloyd. E de-
pois o piano aquático de Brad Mehldau e 
as vassouras de Billy Higgins vêm acres-
centar ainda mais diversidade e contraste 
tímbrico. Mas, uma vez mais, no palco so-
noro dos ESP950 há lugar para tudo. Gran-
de separação estéreo e grande correcção 
na reprodução rítmica. 

Mas falando em mestres do tenor, cá 
temos Colemann Hawkins com um Indian 
Summer inconfundível e Scott Hamilton no 
insinuante Smoke Gets into Your Eyes. Em-
bora Scott Hamilton tenha sido mais com-
parado com Bem Webster, considero que o 
seu timbre também se aproxima bastante 
do de Hawkins. Não só o timbre mas até 
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outros pormenores os aproximam. Ambos 
os tenores usam a respiração e a pausa 
para «sujar» o som do saxofone em troca 
de maior swing e expressividade. E outra 
vez, os ESP950 a mostrarem como estão à 
vontade no contraste dos timbres, muito 
espaciais, muito correctos ritmicamente. 

Muito boa também a reprodução de 
Derek Jones numa gravação DSD de alta 
qualidade, qualidade essa perfeitamente 
preservada pelos ESP950. 

A separação estéreo e a reprodução 
da diversidade de timbres continuou a im-
pressionar com Dusty a cantar a maravi-
lhosa faixa The Son of a Preacher Man. 

Os ESP950 talvez só não tenham es-
tado ao seu nível máximo nos vários Dixit 
Dominus dirigidos por Jordi Savall. Apesar 
de haver a amplitude habitual no palco 
sonoro e uma boa correcção de reprodu-
ção na diversidade tímbrica, o coro e os 
solistas pareciam com pouca corporalida-
de, certamente devido a um menor realce 
nos médios e médios-baixos. No entanto, 
o tal deficit nos médios foi subtil e a mu-
sicalidade geral não sofreu grandemente 
com isso. 

Comparei também duas interpretações 
da famosa Passacaglia em scordatura de 
Biber, que supostamente representa a as-
censão de Cristo. Ambas as interpretações 
usam violinos originais do século XVIII, um 
Camilli de Mantua tocado por Hélène Sch-
mitt e um Pesarini de Génova tocado por 
Rachel Podger. O primeiro é mais estri-
dente e visceral, o segundo mais subtil e 
aéreo. OS ESP950 souberam captar as dife-
renças e mostrar que Rachel Podger toca 
violino como quem canta, na medida em 
que ela respira no fim dos compassos, ah e 
o violino também canta com ela, conduzi-
do pela delicadeza dos seus dedos. Héléne 
Schmitt é mais literal na sua interpretação 
mas igualmente verdadeira. Duas grandes 
interpretações magnificamente reproduzi-
das. 

Mas deixei a surpresa para o fim. Os 
ESP950 mostraram-se um insuspeito veí-

culo para o rock dos Rolling Stones e so-
bretudo para o rock latino do Santana. Que 
tristeza a de Mick Jagger com uma casca-
ta de harmónicos por detrás da voz dele 
em Wild Horses. Que presença da guitar-
ra de Mick Taylor na introdução de Can’t 
You Hear Me Knocking. Quanto aos Santa-
na, desafio qualquer ouvinte a permane-
cer imóvel durante a reprodução de Soul 
Sacrifice, Se a Cabo ou de Para los Rum-
beros. A complexidade dos ritmos múlti-
plos e contrastados, as guitarras de Carlos 
Santana (dobradas muitas vezes em unís-
sono), o órgão dialogante de Craig Rollie 
cabem todos, separadíssimos em 3D, en-
tusiasmando o dançarino mais renitente, 
fazendo-o participar de qualquer forma, 
nem que seja pelas pontas (no mínimo, a 
abanar a cabeça e bater com o pé). Fan-
tástico. Do melhor que já presenciei (e não 
estou a escrever ouvi, estou a dizer pre-
senciei). 

Conclusão
Não há nada que se possa ensinar a John 
Koss e seus colaboradores sobre auscul-
tadores. Eles conceberam quase todos os 
moldes iniciais. Temos aqui, portanto, uns 
grandes auscultadores electrostáticos, com 
todas as qualidades em grande evidência 
e com as poucas limitações a quase passa-
rem despercebidas. A comparação com os 

Stax é muito difícil mas diria que uns Stax 
de gama intermédia seriam eventualmen-
te mais neutrais e mais equilibrados. Mas 
é uma questão de gosto, alguns apreciarão 
mais a musicalidade e a leveza dos ESP950 
e, fundamentalmente, nunca se pode es-
quecer que o modelo da Stax que pode-
ria servir como comparação custa quase 
exactamente o dobro do que custam es-
tes Koss. A qualidade relativa dos mate-
riais, a ausência de saídas RCA ou XLR e al-
guma dificuldade nas ligações por cabos 
RCA diferentes dos fornecidos e no contro-
lo do comando de volume e estéreo são li-
geiros senões a ter em conta. Mas, nesta 
zona de preços, estamos a falar do verda-
deiro cume do Everest audiófilo. 

teste Koss ESP950
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