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teste

 Jorge Gonçalves

A iFi Audio é uma marca já bem co-
nhecida da grande maioria dos 
leitores desta revista, não só pe-

lo elevado volume de produtos lançados 
uns atrás dos outros, como pelo facto de 
uma boa parte deles já terem sido testa-
dos na Audio & Cinema em Casa. E uma 
das áreas a que a iFi Audio se tem dedi-
cado como todo o empenho é à que tem 
a ver com conversores D/A de todos os ti-
pos, com e sem amplificação para auscul-
tadores e assim por diante. Outro aspecto 
comum a todos os equipamentos é o de 
que, embora estejam divididos por gamas 
diferentes, os nomes dessas gamas iden-
tificam-nos em termos de tamanho, pois 
nano e micro representam coisas peque-
nas e é isso que todos os equipamentos 
da iFi Audio são, com excepção da nova li-
nha Pro, a qual, não podendo designar-se 
por avantajada, já tem uma volumetria al-
go mais imponente. 

O iOne é um dos últimos elementos da 
linha nano, e é um pequeno DAC com en-
tradas USB e coaxial e que incorpora tam-

iFi Audio 
iOne nano 
pequenino mas 
pronto para 
todo o serviço

bém um receptor para Bluetooth, o que o 
torna muito conveniente para ser utiliza-
do em conjunto com um computador por-
tátil, muito em especial para utilização em 
situações de nomadismo, como dizem os 
franceses. Mas isso não implica que não 
possa ser perfeito quer para utilizações 
convencionais num sistema de áudio liga-
do a um leitor de CD’s, na saída de uma 
caixa de TV por cabo e assim por diante. 

Descrição técnica
O painel frontal do iOne é, como de cos-
tume, bastante espartano, ostentando um 
mostrador central de forma circular que 
apresenta o logótipo da marca quando o 
equipamento está alimentado. A cor do 
LED identifica o tipo de sinal de entrada e 
ainda a efectividade do emparelhamento 
Bluetooth. À esquerda deste, um botão de 
pressão permite fazer o emparelhamento 
com outro dispositivo Bluetooth, enquanto 
do lado direito há dois interruptores mi-
niatura de alavanca, o primeiro dos quais 
selecciona uma das três possibilidades de 

entrada e o segundo tem duas posições: 
uma que identifica como normal/escuta 
e que resulta da passagem do sinal digi-
tal por um filtro de fase mínima (Listen), 
e a outra que insere no percurso do sinal 
digital um filtro standard e que é a posi-
ção recomendada quando se fazem medi-
ções. Na parte traseira não cabe nem uma 
agulha: três fichas RCA, duas para a saí-
da do sinal analógico, com uma impedân-
cia de saída menor que 50 Ohm, e outra 
para a entrada do digital, mais uma ficha 
USB do tipo B 3.0, através da qual o iOne é 
alimentado, ocupam praticamente todo o 
espaço disponível. A ficha RCA de entrada 
do sinal digital, isolada galvanicamente do 
circuito electrónico, comuta automatica-
mente para passar a ser uma saída digital 
quando se selecciona a entrada USB, pos-
sibilitando assim que o iOne funcione co-
mo interface entre um computador e um 
DAC externo. 

No interior, um pequeno circuito im-
presso aloja praticamente todos os com-
ponentes, o mais importante dos quais é 
o conversor D/A DSD1793, da Burr-Brown, 
um dos poucos chips da marca ainda fa-
bricados no Japão, e que aceita quase tu-
do o que é ficheiro digital com resoluções 
que podem ir desde a de CD até 384 kHz 
(DXD) ou ainda DSD até 4 vezes a frequên-
cia base. O clock é de alta precisão e baixo 
nível de jitter, sendo designado por Fem-
to clock pela iFi Audio, e outro dos aspec-
tos inovadores do projecto deste iOne é a 
inclusão de um filtro eliminador de ruído 
na entrada USB, uma versão daquele que 
é vendido como um acessório sob o nome 
Audio Silencer 3.0, o qual elimina todo o 
tipo de interferências provenientes do la-
do do computador, sejam elas originadas 
no processador, no disco duro ou mesmo 
na alimentação comutada. Um chip FPGA 
controla todo o processamento do sinal di-
gital e optimiza o funcionamento interno 
em função das características de resolução 
do sinal de entrada. A regulação local da 
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tensão de alimentação recorre ao cance-
lamento activo de ruído para maximizar a 
performance. O iOne vem equipado com 
cabo USB de boa qualidade e um cabo de 
interconexão estéreo RCA/RCA. No circuito 
impresso utilizam-se componentes passi-
vos de qualidade, tais como condensado-
res SMD Panasonic ECPU e TDK COG, e a 
ligação Bluetooth é compatível com aptX e 
AAC. A gama dinâmica e a relação sinal/
ruído são ambas de 109 dBA. 

Audições
O iOne foi ligado ao meu computador 
portátil HP Omen PC15, com drive SSD e 
16 GB de memória, com um NAS Synolo-
gy DS153+ como dispositivo de armaze-
nagem de ficheiros de áudio e onde te-
nho um total de cerca de 2 TB de ficheiros 
de música, com resoluções desde a quali-
dade de CD à qualidade máxima em PCM 
ou DSD. A sua saída de áudio foi aplica-
da à entrada do prévio Constellation Inspi-
ration 1.0, ao qual se seguia o amplifica-
dor de potência da mesma linha da marca. 
As colunas eram as minha habituais Quad 
ESL63 Pro e a cablagem maioritariamente 
Kimber Select, com o habitual Black Rho-
dium Requiem entre o iOne e o prévio Ins-
piration. 

Comecei por ouvir alguns ficheiros 
com qualidade de CD, apenas para me fa-
miliarizar com as características sónicas do 
iOne, e só depois avancei para uma aná-
lise mais cuidada da sua performance. E 
aí entraram em jogo alguns dos ficheiros 
de alta resolução que tenho no NAS, re-
produzidos a partir do JRiver Media Cen-
ter 23. E nada como o Recitativo de Vivaldi 
da Cantata RV679 para apreciar que em 
termos de limpidez, transparência e reso-
lução espacial o iOne pede meças a mui-

to conversor que custa várias vezes o seu 
preço. Tem um som muito fresco e agradá-
vel, vivo e que nos faz bater o pé na fai-
xa Sweet Mamma Sring Bean, um tema 
ligeiro de jazz de New Orleans, com o fa-
moso banjo a ser aqui muito bem reprodu-
zido, mesmo com resolução «apenas» de 
CD. Rapidamente cheguei também à con-
clusão de que preferia o filtro identificado 
como Listen e foi esse que utilizei em to-
das as audições. 

Era então tempo de passar a uma obra 
algo mais densa em termos musicais e 
emocionais, nada menos que a Pavane 
pour Une Infante Défunte, uma peça para 
piano de Maurice Ravel, com uma densa 
estrutura melódica belamente interpreta-
da por Artur Pizarro. O som adquiriu uma 
sonoridade bonita, ligeiramente arredon-
dada, como a Linn a descreve, e que nos 
prende pela quase sumptuosidade mas 
não deixa de nos arrebatar quando das 
passagens dinâmicas algo mais vivas. E 
foi então que decidi dar um pouco mais 
de gás e ouvir o tão famoso Another Bri-
ck in the Wall, dos Pink Floyd, com uma 
resolução de 24 bit / 96 kHz. Foi uma vez 
mais muito agradável ouvir no iOne, prin-
cipalmente na entrada da faixa e no co-
ro das crianças, embora quando aparece 
um pouco mais o grave sentisse que da-
va jeito um pouco mais de intensidade em 
algumas das notas e mesmo o tão conhe-
cido helicóptero poderia ser ligeiramente 
mais evidente. Mas a este preço não se 
podem pedir este mundo e o outro, e isso 
não maculou em nada o belo desempenho 
do iOne no solo de guitarra, caso em que o 

excelente comportamento do DAC da Burr-
-Brown foi bem evidente.

Só para concluir, resolvi ouvir alguns 
trechos no formato DSD e de entre eles 
destaco a peça de Vivaldi que mencionei 
em primeiro lugar, por me permitir fazer 
uma comparação directa entre a audição 
de dois formatos diferentes, o 2xDSD e 
normal CD. E o arejamento e a beleza tím-
brica da gama média tão associados ao 
DSD estavam bem evidentes através do 
DAC da iFi, tudo acompanhado por uma 
bela interpretação vocal. Em termos des-
te formato deixo apenas algumas notas 
mais sobre o Concerto para Violino em Ré 
Maior. A peça foi reproduzida com «gus-
to» e uma articulação bem clara das notas 
do violino, o qual soou sempre muito 
elegante, demonstrando-se assim que 
neste tipo de música o iOne se sente co-
mo peixe na água. 

Conclusão
Temos aqui mais uma pequena gulosei-
ma da iFi Audio. O tamanho pode ser mí-
nimo mas a alma é bem grande. Repro-
duz ficheiros de quase todas a resoluções 
existentes, sempre com muita qualidade 
e apenas lhe notei uma ligeira retracção 
no grave, algo que não mancha em na-
da tudo o que ele faz de bom, principal-
mente quando se considera o preço real-
mente atraente. Mais que recomendado, 
principalmente para ser combinado com 
um computador portátil e um software de 
leitura, o qual até pode ser o Foobar, mui-
to versátil e completo e, acima de tudo, 
gratuito. 
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