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Leonel Garcia Marques

Um sistema de áudio exige espaço. 
Fontes, amplificação, colunas, cabos 
ocupam espaço e, na opinião de 

alguns (não audiófilos), representam po-
luição visual e tornam as salas mais pe-
quenas. Daí a tendência para os «tudo-
-em-um» (amplificação  +  fontes ou até 
amplificação + fontes + colunas num único 
equipamento) e para outras soluções dife-
rentes mas com o mesmo objectivo. Como, 
por exemplo, colunas activas sem fios… 

A Dynaudio foi fundada em 1977 em 
Skanderborg, na Dinamarca, mas foi re-
centemente adquirida pela Goertek, uma 
empresa de Shenzhen, a já mítica cidade 
industrial chinesa. A Dynaudio está há al-
guns anos na produção de equipamento 
sem fios e a Goertek é especializada em 
produtos Bluetooth. Um casamento feliz. 
Mas o que torna a Dynaudio especial é a 
sua insistência na perseguição de um so-
nho – fazer a paz entre gregos e troianos, 
ou seja, criar produtos sem fios de quali-

As Dynaudio Xeo 2  
ou a insustentável leveza de umas 
colunas activas sem fios
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dade audiófila. As colunas Dynaudio Xeo 2 
são um dos mais recentes resultados des-
ta busca e o objecto deste teste. 

Descrição
As Xeo  2 são umas colunas activas (isto 
é, com amplificação própria) e sem fios 
(isto é, sem necessitar de cabos de colu-
na). Têm as dimensões (L x A x P): 173 
x 255 x 154 mm e um peso de 4 kg. As 
colunas que testei são negras, mas tam-
bém existem em branco. Na frente pos-
suem uma grelha magnética. Na parte de 
cima têm botões para aumentar ou redu-
zir o volume, bastante discretos por sinal. 
As entradas (RCA e S/PDIF) estão localiza-
das na parte de trás e voltadas para baixo 
e sob um pequeno painel da coluna mas-
ter. Não é muito funcional mas torna as 
colunas esteticamente mais apelativas e 
simples. Sob esse painel, em ambas as 
colunas, as Xeo 2 incluem o acesso a um 
equalizador com três posições, que permi-
te compensar a distância a paredes a ân-
gulos (neutro, parede, canto), e um botão 
de canal (esquerdo/direito) em cada colu-
na. Depois de alguma tentativa e erro con-
cluí que alguma distância da parede, pe-
lo menos 10 cm é a colocação ideal (afinal 
as Xeo 2 são umas bass-reflex e eu nunca 
gostei muito de equalizadores). A master 

também possui uma entrada USB, mas só 
funciona para actualizar o firmware (mas 
também para alimentar electricamente 
um streamer, dica do Alberto Silva, que 
agradeço). Finalmente e ainda sob o pai-
nel, existe um interruptor com três níveis 
de zona para utilização multi-sala, permi-
tindo assim atribuir cada uma das zonas a 
três Xeo 2. As Xeo 2 também incluem um 
controlo remoto que inclui botões de con-
trolo do nível e com/sem volume (botão 
de mudo), fonte, e botão de ligar/desligar. 

As Xeo 2s são umas colunas de duas 
vias de tipo bass-reflex com um woofer de 
polímero de silicato de magnésio (MSP) de 
14 cm e um tweeter de cúpula flexível de 
27 mm com um crossover digital (baseado 
num DSP), com uma resposta em frequên-
cia que vai de 40 Hz a 24 kHz. A amplifi-
cação é em classe D, ou seja, utilizando a 
PWM (pulse width modulation), e não ne-
cessita de um DAC porque o sinal PCM di-
gital é convertido num sinal PWM, o qual 
é amplificado digitalmente e alimenta di-
rectamente as saídas das colunas. Daí que 
as Xeo  2 sejam compatíveis com fontes 
24/192 através da entrada óptica S/PDIF e 
que a comunicação entre a coluna master 
e a slave seja realizada a 24/96. Segundo 
o folheto da empresa, a Dynaudio também 
oferece dispositivos Dynaudio Connect e 

Xeo Hub, permitindo streaming e configu-
rações multi-sala mais complexas. No caso 
do presente teste, apenas usei a configu-
ração básica, mas acoplei à coluna master, 
um streamer M30 da IEast através da li-
gação S/PDIF que permite o streaming de 
sinais digitais de 44,1 kHz/16 bit em for-
mato WAV e ALAC, e até 192 kHz/24 bit 
em formato FLAC, graças à gentileza e con-
selho do Alberto Silva da Smartaudio. 

Audição
Testei as Xeo  2 usando o streamer M30 
da IEast com a ligação S/PDIFF e através 
da App da empresa, quer através de um 
Ipad da Apple, quer através de um Ipad 
Android, quer ainda através de um DAP, o 
XP100R da Pioneer (também Android). A 
App da IEast ainda tem alguns problemas. 
Por exemplo, consegui estabelecer a liga-
ção ao meu servidor (um NAS da Western 
Digital) através da versão Android mas 
não através da versão IOS. Mas, em con-
trapartida, fazer streaming do serviço Qo-
buz (adicionando o serviço) foi fácil atra-
vés da versão IOS mas impossível através 
da versão Android. Além disso, o acesso 
à música armazenada no meu NAS era li-
mitado (por exemplo, no índice alfabético 
por artista em grupos de três letras, a apli-
cação só me dava acesso aos artistas in-

Playlist

The Rolling Stones Blue & Lonesome download Quobuz 24 bit/88,20 kHz

Leonard Cohen You Want It Darker download Quobuz 24 bit/44,10 kHz

Giovanni Antonini & Il Giardino Armonico Telemann download Quobuz 24 bit/96,00 kHz

Lionel Meunier & Vox Luminis Bach: Actus Tragicus download Quobuz 24 bit/96,00 kHz

Jazz Loves Disney (Various Artists) download Quobuz 24 bit/44,10 kHz

Baptiste Trotignon & Minino Garay Chimichurri download Quobuz 16 bit/44,10 kHz
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dexados nas duas primeiras letras de ca-
da trio). Também utilizei o meu DAP da 
Pioneer directamente através das ligações 
RCA e em Bluetooth. 

As ligações foram muito fáceis de fa-
zer (com as restrições acima referidas para 
a App da IEast). A qualidade teve algumas 
variações. O streaming por Bluetooth foi o 
que mostrou a qualidade mais baixa, so-
bretudo nos agudos, mas isso já era de 
esperar. O streaming através do IEast (do 
serviço Qobuz e do meu servidor) foi bas-
tante melhor, mais próximo de um nível 
de qualidade áudio já bem apreciável. O 
serviço da Qobuz funcionou bastante bem 
e só isso é muito, devido à grande qua-
lidade de reprodução que disponibiliza. 

O streaming manteve o mesmo nível de 
qualidade mas aí fizeram-se notar as limi-
tações do M30 (só lê ficheiros acima de 
192 kHz/24 bit em FLAC e não lê ficheiros 
DSD). Mas as ligações RCA atingiram o má-
ximo de qualidade. O resto do teste refere-
-se a esta configuração. 

Apesar de um ligeiro «cheirinho» a sinte-
tizado, as Xeo  2 surpreenderam-me pela 
positiva. Boa potência e baixos com mui-
ta presença e definição para umas colu-
nas deste tamanho. Médios bastante bem 
definidos e uns agudos ao mesmo nível. 
Assim, foi puro gozo ouvir as Xeo 2 a de-
bitar os Rolling Stones como se não hou-
vesse amanhã, com o ritmo correcto e 
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ágil e a voz do Mick Jagger a soar iróni-
ca mas cativante como sempre. O grande 
Leonard Cohen soou muitíssimo bem com 
a voz gravíssima a garantir «I am ready 
my Lord» com toda a força que se lhe co-
nhecia. O jazz soou melhor ainda, com o 
piano de Baptiste Trotignon a soar argen-
tino como era suposto, «tangante» mes-
mo, com dramatismo, amplitude de palco, 
fluidez e ritmo impecáveis. As várias vo-
zes jazz do disco da Disney (desde Jamie 
Cullum a Gregory Porter, passando por Sta-
cy Kent. Melody Ganot e China Moses, en-
tre outros) permitiram conferir a afinidade 
das Xeo 2 com a voz humana. Posso dizer 
que a afinidade é grande para umas co-
lunas deste tipo e desta gama de preço, 
mostrando serem capazes de reflectir quer 
o barítono aveludado de Porter, quer a bo-
nomia e felicidade do soprano Stacy Kent 
com o mesmo grau de eficiência. Na mú-
sica clássica, os resultados não foram tão 
espectaculares como no jazz. Por exemplo, 
a reprodução das flautas de bisel, quer na 
sonatina do Actus Tragicus de Bach, quer 
nas sonatas de Telemann, esteve ligei-
ramente abaixo de captar totalmente a 
transparência e graciosidade insuperável 
dos agudos do instrumento. Para compen-
sar, no mesmo Actus Tragicus, a reprodu-
ção do diálogo entre solistas e coro foi ex-
tremamente correcta. 

Conclusão
Como avaliar a qualidade de umas co-
lunas activas sem fios? Qual o termo de 
comparação? Devemos compará-las com o 
som alcançável por um sistema de áudio 
tradicional ou com equipamentos do mes-
mo género? Bom, o maior elogio que pos-
so fazer, é que a qualidade das Xeo (as 
Xeo 2 e as outras irmãs de gama superior) 
começa a reivindicar o fim da comparti-
mentação entre essas duas alternativas. 
Assim, a conjugação da conveniência e da 
qualidade audiófila em níveis que agra-
dem a gregos e a troianos parece cada vez 
mais próxima. A leveza das colunas activas 
sem fios está cada vez mais bem sustenta-
da na qualidade áudio. Por enquanto, não 
será ainda para audiófilos uma alternati-
va ao sistema principal, mas será um bom 
segundo sistema ou um óptimo sistema 
de desktop. Ou, se ainda não se conver-
teu ao «bichinho das aparelhagens», será 
um óptimo primeiro passo nesse sentido. 
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