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teste

João Zeferino

Baseado no multipremiado iDSD, em-
bora com o foco no módulo de am-
plificação para auscultadores, o xCan 

procura oferecer as vantagens da portabi-
lidade sem comprometer a qualidade e a 
potência necessárias à realização do po-
tencial dos bons leitores de áudio digital 
(DAP) e dos auscultadores de gama alta. 
Para tal, está equipado com um conjunto de 

iFi Audio xCAN
A qualidade 
que vai no  
seu bolso

tecnologias que lhe permitem destacar-se 
da mediania de modo a oferecer ao utiliza-
dor uma experiência sensorial singular. 

O circuito de amplificação é do tipo 
dual-mono e possui uma entrada balan-
ceada via jack de 2,5 mm, e um jack TRS 
de 3,5 mm single-ended. Esta entrada im-
plementa sobre um jack TRRS de 3,5 mm 
a funcionalidade da iFi Audio S-Balanced, 
a qual exibe algumas das vantagens de 
uma ligação balanceada, mormente um 
menor nível de ruído e crosstalk, manten-
do a compatibilidade com ligações single-
-ended. O sistema é alimentado por uma 
bateria recarregável via ficha USB-C que as-
segura uma operação entre 12 e 18 horas 
conforme a utilização é feita com o Blue-
tooth como entrada ou em funcionamento 
apenas como amplificador analógico. 

O xCan possui ligação Bluetooth, com 
uma implementação patenteada pela iFi 
Audio, de modo a potenciar ao máximo 
a qualidade sonora sem perder as vanta-
gens que a ligação sem fios proporciona 
ao nível da liberdade de movimentos e 
portabilidade. A implementação Bluetoo-
th no xCan distingue-se do funcionamento 
habitual do sistema, o qual tem como pro-
pósito a simples transmissão do áudio de 
chamadas de voz. No xCan, o Bluetooth, 
quer Aptx quer AAC, é usado apenas como 
meio de transporte de dados no domínio 
digital. O sinal digital é depois entregue 
a um DAC ESS Sabre que assegura a con-
versão D/A e a entrega do sinal analógico 
ao amplificador. Ainda que a resolução do 
sinal Bluetooth se mantenha nos 16 bit / 
48 kHz que fazem parte da especificação 
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do sistema, na prática esta implementa-
ção assegura a máxima qualidade possível 
sem infringir as características técnicas do 
standard. O xCan permite armazenar até 
oito dispositivos em simultâneo, de modo 
a permitir o streaming de música a par-
tir de fontes online, como iTunes, Spotify, 
Appe Music ou Tidal. 

A secção de amplificação do xCan de-
bita um máximo de 1000 mW por canal, 
permitindo realizar o potencial de uma 
enorme variedade de auscultadores, desde 
32 Ohm até 600 Ohm. O estágio de ampli-
ficação Cyberdrive da iFi Audio faz um con-
trolo digital dos parâmetros analógicos de 
amplificação e inclui na entrada Op-Amp 
FET de ultrabaixo ruído OV4627 e um ate-
nuador W990VST com controlo digital. De 
referir que a potência de 1000 mW é atin-
gida com ligação balanceada e 32  Ohm. 
Para uns auscultadores de 600  Ohm de 
impedância a potência máxima é 90 mW. 

Por coincidência os dois auscultadores 
que utilizei nas audições com o xCan es-
tão praticamente nos extremos destes va-
lores. Por um lado, os earphones Creative 
Zen Aurvana com 42 Ohm de impedância 
e 115  dB de sensibilidade, por outro la-
do, os Sennheiser HD-650 com 300 Ohm 
de impedância e 105 dB de sensibilidade. 
São 10 dB a menos e isso nota-se e muito. 

O xCAN disponibiliza ainda as funções 
de ajuste da assinatura sónica 3D+ e XBas-
sII, com as opções de igualização Bass, 

Presence ou Ambas, o que permite alterar 
a sensação de profundidade e a extensão 
de graves, conferindo à reprodução sono-
ra um carácter mais encorpado e cheio 
ou mais leve e arejado, conforme o gosto 
pessoal e os auscultadores utilizados. 

Devo dizer que o xCan me surpreen-
deu muito positivamente. Ainda que a fa-
cilidade com que puxa pelos Creative Zen 
não seja replicada exactamente com os 
Sennheiser, havendo nitidamente com es-
tes um maior esforço para extrair volumes 

de som realistas. A sonoridade foi sem-
pre muito agradável, tonalmente bastan-
te neutra e sem enfatizar em demasia os 
médios-graves de modo a dar a impres-
são de um som vigoroso, não entrando 
também na tentação de puxar pelas altas 
frequências de modo a conferir um brilho 
extra à reprodução musical. 

A música flui com uma naturalidade 
desarmante, tal a notória ausência de es-
forço na reprodução musical. Como con-
sequência, o xCan conseguiu prestações 
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teste iFi Audio xCAN

DAC & amplificador  
de auscultadores iFi Audio xCAN

Preço: 349 h

Representante: Smartaudio

Telef.: 211 944 015

https://smartaudio.pt 

Especificações técnicas

Potência de saída xCAN:

S-balanceado:

> 3,8 V / 45 mW (@ 300 Ohm)

> 3,5 V / 380 mW (@ 32 Ohm)

> 3,1 V / 600 mW (@ 16 Ohm)

Balanceado:

> 7,6 V / 90 mW (@ 600 Ohm)

> 7,2 V / 800 mW (@ 64 Ohm)

> 5,7 V / 1000 mW (@ 32 Ohm)

THD & N:

S-balanceado: <0,005%  
(@ 100 mW / 1,26 V 16 Ohm)

Balanceado: <0,006% 
(@ 360 mW / 2,4 V 16 Ohm)

SNR:

S-balanceado:> 121 dBA (@ 3,8 V)

Balanceado:> 120 dBA (@ 7,6 V)

dinâmicas impressionantes, capazes de 
nos proporcionar momentos musicais de 
verdadeiro gozo. O grave é bastante pro-
fundo, seco e tenso, com a gama média 
a apresentar-se límpida, neutra e reve-
ladora, sem corantes nem aditivos que a 
embelezem artificialmente, estando tam-
bém muito bem ao nível do detalhe e da 
resolução espacial, especialmente com 
gravações de música sinfónica, como 
uma recente gravação da 4.ª Sinfonia de 
Brahms, com a Staatskapelle Berlin sob a 
direcção de Daniel Barenboim, cabalmen-
te demonstrou. A audição com ausculta-
dores normalmente apresenta as secções 

da orquestra perfeitamente diferencia-
das umas das outras ainda que de forma 
menos bem localizada espacialmente do 
que o que nos é proporcionado com audi-
ções com colunas, contudo, a correcta di-
ferenciação só é possível e credível com 
auscultadores de qualidade e quando am-
plificados adequadamente. Neste caso o 
xCan não se intimidou nem com os Creati-
ve Zen nem com os muito mais exigentes 
Sennheiser HD-650 proporcionando uma 
performance sonora de grande qualidade 
mais expectável de amplificadores dedica-
dos de mesa do que de uma unidade tão 
pequena, leve, autónoma e transportável. 
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