
MOON 700i v2
UM SUPER AMPLIFICADOR

PRÉMIOS AUDIO 2019 
Os melhores equipamentos  
seleccionados pela nossa equipa

Ainda nesta edição: Cabos SpinX + Switch Angel Bonn 8
Bryston B60R n Nordost Heimdall 2  n  LG 55SM98  
Denon AVR-X1600H n LG CineBeam HU80KA  

AUDIO  
VIDEO SHOW 
DE VARSÓVIA  
2019
Reportagem completa (1.ª parte)

N.º 280 
ANO 31  BIMESTRAL  n  €4.00 
JANEIRO/FEVEREIRO 2020 
WWW.AUDIOPT.COM 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PubAUDIO_01-02_2020_SMARTSTORES_205x285_AF.pdf   1   12-12-2019   16:56:08



Denon AVR-X1600H e LG 55SM98

  u João ZeferinoJoão Zeferino

Este teste surgiu na sequência da análise que levámos 

a cabo na sala de testes da Audio & Cinema em Casa, 

durante a qual tivemos oportunidade de experimentar 

um dos novos modelos de receptores AV da Denon, junta-

mente com o novíssimo televisor LG Electronics 55SM98, 

enquanto as colunas foram as residentes KEF KHT-6000ACE 

e o subwoofer PSW3500 e, como fonte de sinal, um leitor 

Blu-ray 4K da Panasonic. Uma vez que as sessões de análise 

decorreram sempre com os mesmos componentes decidimos 

apresentar as conclusões englobando ambos os componentes 

no mesmo artigo. 

Descrição : Denon AVR-X1600H
O Denon AVR-X1600H é um dos modelos da nova gama de 

receptores AV da marca nipónica, situando-se imediata-

mente abaixo do modelo AVR-X2600H recém-galardoado 

com o prémio EISA para «Melhor Receiver AV 2019-2020». O 

AVR-X1600H dispõe de 7.2 canais e debita 145 W por canal 

(6 Ohm, 1 kHz, THD 1%, 1 canal) e foi concebido, nas palavras 

da marca, para proporcionar uma experiência de áudio 3D 

verdadeiramente imersiva, contando para isso com os mais 
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recentes formatos de áudio, Dolby Atmos, Dolby Atmos 

Height Virtualization Technology, DTS:X™ e DTS Virtual:X, 

sendo compatível com sinais de vídeo 4K, Dolby Vision™, 

HDR10 e HLG. 

Em termos de conectividade o Denon fornece suporte pass-

through eARC (Enhanced Audio Return Channel), seis entradas 

e uma saída HDMI, bem como suporte pleno para HDCP 2.3 

em todas as entradas. É assegurada também compatibilidade 

com os televisores HD e Ultra HD mais recentes, leitores de 

Blu-ray e consolas de videojogos incluindo para estes o modo 

automático de baixa latência (ALLM). Uma entrada USB no 

painel frontal permite a reprodução de ficheiros de música 

no formato MP3, bem como nos formatos de áudio de alta 

resolução (WAV, FLAC, ALAC e DSD 2,8/5,6 MHz). Permite ainda 

o streaming sem fios a partir de serviços populares de música, 

como Spotify, Deezer, Tidal e também através de Bluetooth, 

Apple AirPlay 2 e Wi-Fi com HEOS integrado. O AVR-X1600H 

pode também ser controlado por voz com o Amazon Alexa, 

Google Assistant e Apple Siri. 

A interface gráfica do Denon oferece um controlo passo a 

passo do processo de configuração, estando equipado com 
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a tecnologia de calibração da Audyssey, que mede e optimiza 

automaticamente os parâmetros do equipamento com base 

em medições das características acústicas da sala, feitas por 

um microfone colocado no ponto de escuta. 

Descrição : LG 55SM98
O LG 55SM98 é um dos novos modelos de televisores da LG 

Electronics com painel LCD de tecnologia NanoCell e resolução 

4K, que apresentam um conjunto de características e uma 

qualidade de imagem que até há bem pouco tempo estava 

reservada aos modelos de topo de gama e preço condizente. 

Em termos de conectividade conta com quatro fichas HDMI 

2.1, Wi-Fi, Bluetooth, LAN e USB. De entre as principais carac-

terísticas do televisor da LG há que destacar: 

• Painel NanoCell TV de 55” com Full Array Local Dimming

 (FALD)

• Processador inteligente α7 de segunda geração com 

 inteligência artificial – deep learning

• 4K Cinema HDR: Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor,

 HDR10 Pro e HLG Pro, Dolby Atmos

• Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 (4) e Apple AirPlay 2

• Tecnologia LG ThinQ AI (inteligência artificial) com 

 reconhecimento de voz em português

• Imagem AI / Som AI / Luminosidade AI

A tecnologia NanoCell é o resultado da investigação levada 

a cabo pela LG no sentido de melhorar a produção de ecrãs 

LCD com retroiluminação a LED. Os painéis NanoCell utilizam 

nanopartículas com o propósito de absorverem níveis lumi-

nosos em determinados comprimentos de onda indesejáveis 

e convertem essa energia em luz visível. Utilizando-a em 

conjunto com a tecnologia Full Array Local Dimming (FALD), 

a LG conseguiu obter melhorias significativas da reprodução 

de cor e nível percebido de negro e de contraste, as quais 

quase conseguem ombrear com a tecnologia OLED mas a 

um preço bastante mais acessível. 

Análise
Passageiros é um filme romântico passado no espaço a bordo 

de uma nave espacial, condição suficiente para ser catalogado 

como ficção científica. A sinopse do filme faz-se em poucas 

palavras: numa viagem de 120 anos entre a Terra e o local de 

estabelecimento de uma colónia, a nave espacial Avalon leva 

a bordo cinco mil colonos em estado de hibernação para não 

sofrerem os efeitos da passagem do tempo. No decurso da 

viagem e após passar por um campo de meteoritos algo corre 

mal e a nave é danificada. Na sequência dos danos sofridos, 

um dos passageiros, um engenheiro mecânico que procura 

na nova colónia um recomeço de vida é acordado do seu 

estado de hibernação apenas para rapidamente constatar 

que acordou demasiado cedo. Depois de um ano de absoluta 

solidão decide acordar uma jovem e bela escritora que procura 

ser a primeira a escrever sobre as colónias terrestres noutros 

planetas. Com o passar do tempo os laços entre ambos vão-

-se estreitando e a acção começa quando descobrem que a 

O Denon AVR-X1600H é um dos modelos da nova gama de receptores AV da marca 
nipónica, situando-se imediata mente abaixo do modelo AVR-X2600H, 
recém-galardoado com o prémio EISA para «Melhor Receiver AV 2019-2020»
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nave corre um sério risco e que eles são os únicos capazes 

de salvar os mais de cinco mil colegas em sono profundo. 

A falta de um elenco numeroso faz o filme viver essencial-

mente de monólogos e diálogos, embora suportados por 

uma fotografia de grande beleza e uma banda sonora que 

tem o condão de estar sempre presente de forma discreta, 

mas eficaz no modo como revela os diversos estados de 

espírito, as emoções das personagens, bem como na forma 

como cria, por via da força e expressividade da música, uma 

atmosfera capaz de envolver o espectador no desenrolar da 

acção. Não obstante, não é totalmente desprovido de cenas 

de acção mais movimentadas, com as costumeiras explosões 

hollywoodescas à mistura que tanto concedem intensidade 

visual como sonora e que representam sempre um desafio 

para os sistemas de som encarregues de as reproduzir. 

A tecnologia NanoCell provou ser uma mais-valia impor-

tante do televisor LG. Com esta tecnologia a LG consegue 

apresentar uma qualidade de imagem muito próxima dos 

modelos equipados com tecnologia OLED mas a um preço 

bastante mais simpático do que aqueles. Principalmente no 

que se refere à reprodução de cor, o LG assegura umas cores 

ricas, com uma ampla gradação de tons e muito naturais 

na apresentação. Os tons de pele são reproduzidos de uma 

forma muito real e com um excelente nível de detalhe para 

um televisor deste nível de preço. O recorte e a definição da 

imagem são muito bons, surgindo de um modo natural e 

muito fluido. Aliás, a apresentação quase acetinada da imagem, 

uma reprodução de uma liquidez notável, sem percalços ou 

hesitações, em conjunto com uma paleta de cores vibrante, 

confere a este televisor uma qualidade global muito elevada 

que só mesmo modelos de topo a preços bem mais elevados 

será capaz de superar. 

Passando à vertente sonora do espectáculo cinematográfico, 

de referir que ficámos muito bem impressionados com a per-

formance do Denon, o qual veio ao encontro das expectativas 

que tínhamos, produzindo uma sonoridade suficientemente 

rápida e esclarecida, com detalhe abundante nas cenas de 

maior complexidade, mas sendo sempre possível perceber 

uma certa doçura na sua envolvência, principalmente ao nível 

da gama média, já que, tanto nos graves como no registo 

agudo, o Denon parece ser mais assertivo na sua prestação. 

Assim, os graves revelaram-se secos e rápidos, o nível global 

A tecnologia NanoCell é o resultado da investigação levada a cabo pela LG 
no sentido de melhorar a produção de ecrãs LCD com retroiluminação a LED. 

 Representante: LG Portugal  Contacto:  808 785 454 / lg.com/pt  Preço: LG Electronics 55SM98 2299 euros 
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Em termos de conectividade o Denon fornece suporte pass through eARC 
(Enhanced Audio Return Channel), seis entradas e uma saída HDMI, bem como 
suporte pleno para HDCP 2.3 em todas as entradas. 

de detalhe e a facilidade com que as diversas origens so-

noras nos são apresentadas contribuem para a criação de 

uma esfera sonora envolvente e que facilmente se traduz 

numa atitude espontânea e imersiva. Os diálogos surgiram 

sempre francamente rigorosos, desprovidos de artificialida-

de e sibilâncias e muito bem ancorados no canal central, o 

qual não permite intrusões estranhas à clareza dos diálogos 

mesmo em cenas mais complexas, como quando estes eram 

acompanhados de ruídos intensos das mais variadas origens. 

Uma experiência final das capacidades streaming do AVR-

-1600H demonstrou que este receiver é capaz de reproduzir 

com muita naturalidade ficheiros estéreo PCM e DSD de alta 

resolução, com excelentes capacidades do ponto de vista 

espacial e uma assinalável correcção tímbrica, sem qualquer 

sugestão de eventual agressividade, como ocorre infelizmente 

com muitos receivers AV. No caso em questão os ficheiros 

estavam armazenados num NAS QNAP TS-777 e o controlo 

foi efectuado através da App Heos, instalada num telemóvel 

Android. Apenas foi necessário definir no NAS as pastas com 

ficheiros de áudio que o Heos aceita por defeito, uma vez 

que elas não coincidiam com as já existentes.

Conclusão
Aqui ficam duas propostas de grande valor para uma fruição 

em grande estilo de espectáculos cinematográficos ou de 

música. O LG 55SM98, com uma generosa diagonal de 55 po-

legadas, faz uso dos mais recentes avanços tecnológicos da 

LG no campo dos painéis LCD, e das excelentes capacidades 

Smart do sistema operativo webOS, de modo a oferecer um 

desempenho referencial na faixa de preços em que se insere. 

O receptor AV Denon AVR-X1600H é um equipamento muito 

completo e que é proposto por um preço inferior a 600 €, 

um valor muito competitivo, sendo a sua génese partilhada 

com o premiado EISA 2019-2020 AVR-X2600H. Para além de 

permitir a descodificação dos formatos de áudio surround 

mais recentes, possui uma qualidade de processamento/

amplificação capaz de oferecer sessões de cinema em casa 

convincentes e que facilmente nos envolvem no espectáculo 

sonoro exibido, tanto em estéreo como em modo surround 

até 7.2 canais. 

 Representante: Smartaudio  Contacto:  211 944 015 / smartaudio.pt  Preço: Denon AVR-X1600H 559,99 euros 
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