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rI Ardio NolÊ ê sobÊ àmen1e tonhe
A oda oeLa sua elecironrca a valvu
4llut. or" comeeou u tur"r tu,o, no
íinâldos anos 80 e tontinua êté hojê, sob
a§ mâo§ de Peter QvorlÍuD ê eíaí nas
boas qraças dos apÍeciadorcs de eqLipamentos de áudio que uliLiz.m os Íamosos

Numã das minhas visitas à Exaudio
Íoi me suqeíido peloloão Pina 1ÍazeÍ pêÍa
minha casa um amplificador de potência
Pl SE signêtuÍe, uma píopo§ta que achei
muito interessante devido aos bons co_
m€n1áÍios que elogiêm a combinação de$
te amplificadoÍ com .s quad EL5 63. lsto
emboÍa a potência Bzoavelmenle Íeduzi_
dâ do ampliÍicêdoÍ (9... l0 W poÍ cânâl)
po§ra sugerir dlguma rnenor cêpacida_
de de atâque dãs colunas. Mas, poÍ !m
lêdo os Watt nào §ào lodos iguais, e poÍ
ouÍo as 6l .onumam dêr-se muilo bem
com ampllÍicadoíe§ â válvulas, pori5so nê
dd corno ouviÍ pêÍa creÍ.
o P1 5E signatuÍe lem umâ eírutura
intena muito simples, baseôda em anda_

res de saída em sirgle erded com duã§
válvulas EL84 €m paralelo em cada um,
atêcadas poí duplos lÍíodos E(83. A diÍe
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ren!ê ao Pr SE paÍ.. vers.o s !lnatLrÍÊ a5
sÊnta na uti zir!ào ae .oidens.doÍÊs dÊ
lo hê dê.obrÊ e resislên. ds det:nla 0 nos
pontos mi s úiti.o! dorir(uito, bem.omo
no re!!'5o a tÍànsíomadoÍe5 de núdeo
em c 5obrÊ{linrÊfsionêd05, que visudl

m€nte dpirrentar! têÍ Lrm volume dupo
dàqLele que em Dr ncip o ltvÊiir corre5
pond€r.05 ni!e s.le potêrr.li debll.dos. A
Íofte aÊ à lmert..õo tem i!úrlnÉfl.^ Lm
nivÊ iÊ Il Í.!Êm mu to cuidado, L0rn doi§
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rafà 0 I..to dÊ eí.r equip.do rom
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a ronsÚucdo de um§i§temd de aud o mul
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mefte. (or.p.tibiizar o pl sE 5 gratuÍe
com d vÊÍ50§ t

los de

co

Ln.s

0 !ue !Ê se!uê nào é Êx.ddmentÊ !rn

-'

r_' (D O

t€ste mas §im um conjunto de impressões
de audição que daÍão umê ideia d quem
me lê sobre.s capãcidades do Pt SE e nAo
mai§ que isso. Quem quiseÍ §abÊí môis
dêvÊ dirigÍ se à Exaudio e agendaí uma
audição. [,laú quebem Íodadq opl5ESig
nêtuÍe Íoi liqado ao prévio lnspiÍation 1-0
da (onsi€llarion, tendo como fonte de áu,
dio o Roon Nucleus PIus combinado com
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RS2

Íe

rtrt /

282

DAC Pre Box R52

Diqital. Como faço sempre com ampliÍicêdoÍes a válvujãs, liguei as Quad na sêÍdê
de8 ohm. Eâqíadou desde o pÍimeiÍo mo
mentq peío belo limbre da çêmâ média e
pela dmpla €xtenrõo do seu pako sonorq
algo que é mêis ou m€nos apanéqio deÍe
tipo de equipêmentos, o que nao quer dizerquê todos o expÍe§§em da rnesma ma,
neiÍa- E isto com o tipo de músicd que eu
achei mêis adequado à ocasiãq n€Íe caso Neil Young and Cíêzy Holse no álbum
Sleeps with Anqels. Neil Young levou al
qum tempo â.onverterse ao diqital/ e es
te discq lânçêdo mais ou menos a meio
dos âno§ 90, leve neÍa combinêcão uma
êpre§entaçêo com muita espacialidêde ê
uma §onoÍid.de Íelaxânte, com uma colocaçào muito exacta dê .êda instrumentq
queÍ lateÍalment€ quer em pÍoÍundidade,
€ timbÍes de uma qrande coÍecÇâo- Con
tinuei com a pêçê Á rruio, de Frãnz 5chu

bert, interpÍetêda pela Royal Philaímonk
oÍcheíra. No pÍimeiÍo andãmêntq,4//e9ro yrvo.É, o belo diáloqo enÍe pi.no e
corda, foi muito agÍadável de ouvir, com
toda â extensêo do piano a seÍ perÍeitâmenie peÍceptível e os movim€ntos mais
Íápidos n.s tedas a seÍem acompanhêdos
§em qualquer ôÍâso por parte do Pl 5E.
AIiás, para um ampliÍic.dor a válvulas, o
Pl 5E tem uma mêrc.ção de Íitmo muito
coÍÍecta, e tãlvez seja por is§o que Íunciona tão bem com as Quãd 61, ou queiantos
loí€m dê os ouvir a locaÍjunlos.

ouvi bêstêntes mais peças musicais
com o P] 5E e diqo que cheguei mêsmo
ã ficaÍ surpÍeendido com o modo como
um ampliÍicadoÍ de potência iâo modes

la íazid locaÍ as Quad como se elas ti,
vessem poÍ detrás lrê5 ou quôÍo vez€s
mais potência. ClaÍo que não

íeio

que al-

guém pr€l€ndê que queÍ âs quêd qu€r o
amplificadoÍ da Audio Note toquem, poí
exemplo, led leppelin, a 5ogroçõo do Pti
mdvero ou a 7372 êm loda d sua plenitu
de dinâmica. Ma' paÍa audições a nível
ÍnodeÍadq com colunas d€ pelo menos

dBlvm de sensibilidadê, eis aqui um
amplificadoÍ que vdiespantâr muitê gente
pelo elevado nívelde veÍosirnilhanca que
e0

coníere âos conteúdos musicais.
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