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editorial

Fernando Andrette

NOVOS CANAIS DE
COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS HI-END

fernando@clubedoaudio.com.br

As vendas online crescem exponencialmente aqui e lá fora. Vende-se de tudo online: carros, jóias, viagens, imóveis. Com equipamentos hi-end não seria diferente. O Mercado Livre está aí para
comprovar que esse novo canal de comercialização é o futuro. São
centenas de produtos oferecidos, de uma caixa bookshelf de apenas R$ 700 o par a uma caixa hi-end top de linha por R$ 570.000 o
par! Ao pesquisar a fundo o que está sendo oferecido de produtos
hi-end no Mercado Livre, deparei-me com a seguinte questão: como apresentar ‘decentemente’ um pré-amplificador de R$
110.000 a um consumidor interessado? O hi-end no Brasil sempre ‘patinou’ em termos de volume de vendas, justamente por ter
poucas revendas em um território tão imenso. Lembro-me que, nos
primeiros dez anos da revista, a reclamação número um dos leitores
era: aonde posso escutar determinado produto? No mercado online
essa possibilidade é ainda mais inexistente. Então a conclusão que
chegamos é: ou o consumidor mudou de comportamento (e aceita
correr riscos), ou então ele só compra depois de ler muito a respeito,
ouvir em algum evento ou casa de amigo, e decide pelo fechamento
do negócio pelo Mercado Livre pelas condições de parcelamento e
desconto. Para ter uma radiografia precisa dessa nova tendência de
mercado, resolvi falar diretamente com leitores que compraram no
Mercado Livre, para saber o que os levou a essa decisão. O preço
é o grande diferencial - em alguns casos a diferença chega a ser de
quase 40%. Uma economia significativa que leva o consumidor a
correr alguns riscos (já que boa parcela dos produtos comercializados não possui garantia de lei). Outra questão de enorme relevância
são os juros e a possibilidade de parcelamento. E a principal desvantagem e obstáculo para que a venda seja definida com maior
segurança e maior rapidez, é a falta de informação técnica dos produtos anunciados (todos acharam as informações pobres ou óbvias
demais). Todos os leitores afirmaram que, para se sentirem seguros,
necessitaram buscar informações em veículos especializados antes
de bater o martelo. E também contaram com a troca de informações
entre amigos e redes sociais. O que a maioria dos consumidores
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desconhece é que o Mercado Livre limita o conteúdo de informação
que pode ser utilizado na apresentação de cada produto. E quanto
mais sofisticado for o produto, mais difícil para o comerciante é ‘dosar’ as informações essenciais que ele acha pertinentes para a venda. Com esses esclarecimentos, fiz a seguinte pergunta aos leitores
que participaram da pesquisa: O quanto ajudaria um canal especializado online com todas as informações devidamente apresentadas,
com gráficos de qualidade, compatibilidade com outros equipamentos, custo, performance e comparativo com produtos concorrentes?
E se essa plataforma de comunicação também produzisse vídeos
dos produtos mais sofisticados, e criasse um canal de comunicação
para se tirar dúvidas e ajudar os que se interessarem em vender
seus produtos usados? A resposta foi um ‘sonoro sim’, que se essa
plataforma existisse seria de grande ajuda e possibilitaria definir com
maior segurança e rapidez a compra, principalmente dos produtos
mais sofisticados. Pois bem, essa plataforma acaba de ser criada e
estará à disposição de todos fabricantes, importadores, revendedores, consultores, leitores e consumidores, a partir do inicio de 2018.
Ela se chama: www.negocioshiend.com e abrigará tudo que importa
a esse segmento, desde notícias técnicas, entrevistas, tendências
de mercado e principalmente informações técnicas abalizadas de
todos os produtos hi-end comercializados no Mercado Livre. Tudo
em uma linguagem acessível tanto ao leigo, como ao formador de
opinião. O material técnico produzido (textos e vídeos) estará à disposição dos leitores em nosso site www.clubedoaudio.com.br e
também poderá ser utilizado em qualquer outra mídia online. Com
essa nova plataforma de negócios, acreditamos contribuir de forma
eficaz para o aumento significativo das vendas de produtos hi-end
no mercado online. Dizem que nas grandes crises existem as grandes oportunidades. Nós jamais tivemos dúvida de que essas são as
grandes janelas de oportunidades! Com nosso expertise e nossa
história, neste segmento, temos a certeza que nossa contribuição
chega em um momento crucial para a mudança na forma de comercializar produtos e bens duráveis.

H90
No Hegel H90 incluímos streaming, Apple Airplay® , uma variedade de conexões digitais e analógicas.
2 diminui absurdamente qualquer distorção.
Existe também uma saída de alta qualidade de fone de ouvido e uma tela OLED elegante.
H90 Sejamos honestos. É melhor do que o seu.

mediagear

REVENDAS MEDIAGEAR

DISTRIBUIDORA
EXCLUSIVA HEGEL
NO BRASIL

Studio Vip
Fortaleza - Ceará
Telefone: (85) 3242-6995

Essence in Home
Salvador - Bahia
Telefone: (71) 3022 - 8829

(016) 3621 - 7699
contato@mediagear.com.br
www.mediagear.com.br

Belo Horizonte - Minas Gerais
Telefone: (31) 2555 - 1223

Studio Som
Fortaleza - Ceará
Telefone: (85) 3262 - 5421

metodologia de testes

Assista ao vídeo do sistema cavi, clicando no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=zmBQFU7e-Lc

GUIA BÁSICO PARA A METODOLOGIA DE TESTES
Para a avaliação da qualidade sonora de equipamentos de áudio, a Áudio Vídeo Magazine utiliza-se de alguns pré-requisitos - como salas com
boa acústica, correto posicionamento das caixas acústicas, instalação elétrica dedicada, gravações de alta qualidade, entre outros - além de uma
série de critérios que quantificamos a fim de estabelecer uma nota e uma classificação para cada equipamento analisado. Segue uma visão geral
de cada critério:
EQUILÍBRIO TONAL
Estabelece se não há deficiências no equilíbrio entre graves, médios e agudos, procurando um resultado sonoro mais próximo da referência: o som
real dos instrumentos acústicos, tanto em resposta de frequência como em qualidade tímbrica e coerência. Um agudo mais brilhante do que normalmente o instrumento real é, por exemplo, pode ser sinal de qualidade inferior.
PALCO SONORO
Um bom equipamento, seguindo os pré-requisitos citados acima, provê uma ilusão de palco como se o ouvinte estivesse presente à gravação ou
apresentação ao vivo. Aqui se avalia a qualidade dessa ilusão, quanto à localização dos instrumentos, foco, descongestionamento, ambiência, entre
outros.
TEXTURA
Cada instrumento, e a interação harmônica entre todos que estão tocando em uma peça musical, tem uma série de detalhes e complementos
sonoros ao seu timbre e suas particularidades. Uma boa analogia para perceber as texturas é pensar em uma fotografia, se os detalhes estão ou não
presentes, e quão nítida ela é.
TRANSIENTES
É o tempo entre a saída e o decaimento (extinção) de um som, visto pela ótica da velocidade, precisão, ataque e intencionalidade. Um bom exemplo
para se avaliar a qualidade da resposta de transientes de um sistema é ouvindo piano, por exemplo, ou percussão, onde um equipamento melhor
deixará mais clara e nítida a diferença de intencionalidade do músico entre cada batida em uma percussão ou tecla de piano.
DINÂMICA
É o contraste e a variação entre o som mais baixo e suave de um acontecimento musical, e o som mais alto do mesmo acontecimento. A dinâmica
pode ser percebida até em volumes mais baixos. Um bom exemplo é, ao ouvir um som de uma TV, durante um filme, perceber que o bater de uma porta ou o tiro de um canhão têm intensidades muito próximas, fora da realidade - é um som comprimido e, portanto, com pouquíssima variação dinâmica.
CORPO HARMÔNICO
É o que denomina o tamanho dos instrumentos na reprodução eletrônica, em comparação com o acontecimento musical na vida real. Um instrumento pode parecer ‘pequeno’ quando reproduzido por um devido equipamento, denotando pobreza harmônica, e pode até parecer muito maior que
a vida real, parecendo que um vocalista ou instrumentista sejam gigantes.
ORGANICIDADE
É a capacidade de um acontecimento musical, reproduzido eletronicamente, ser percebido como real, ou o mais próximo disso - é a sensação de
‘estar lá’. Um dos dois conceitos subjetivos de nossa metodologia, e o mais dependente do ouvinte ter experiência com música acústica (e não amplificada) sendo reproduzida ao vivo - como em um concerto de música clássica ou apresentação de jazz, por exemplo.
MUSICALIDADE
É o segundo conceito subjetivo, e necessita que o ouvinte tenha sensibilidade, intimidade e conhecimento de música acima da média. Seria uma
forma subjetiva de se analisar a organicidade, sendo ambos conceitos que raramente têm notas divergentes.
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Assista ao vídeo do produto, clicando no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=FZrbuHen4IQ

teste áudio 1

AMPLIFICADOR INTEGRADO
HEGEL H360
Fernando Andrette

fernando@clubedoaudio.com.br

Para os novos leitores que começam a ‘vislumbrar’ o potencial de
se ouvir em equipamentos com a melhor fidelidade que a tecnologia

fundamental essa primeira audição, para sabermos exatamente de
que patamar o produto em teste já sai.

hoje disponibiliza, sugiro também a leitura do teste do modelo H300

Como possuo todas as anotações dos produtos por nós testa-

da Hegel, que publicamos na edição 209. Lá eu conto um pouco

dos, lá fui eu buscar o arquivo do H300, separar os discos utilizados

da história deste importante fabricante de áudio hi-end norueguês e

naquela seção e passei a ouvir o H360. Antes de falar sobre essas

da incrível trajetória de Bent Holter, fundador e principal projetista da

impressões, vamos ao que o fabricante diz dessa nova versão. Ele

empresa, que utilizou seu Mestrado em Física de Semicondutores

manteve os mesmos 250 Watts em 8 ohms por canal (420 watts

para desenvolver uma topologia revolucionária. Eu mesmo me fiz

em 4 ohms), porém com uma astronômica diferença no fator de

a pergunta ao receber o H360 para teste: “O que esses caras fize-

amortecimento, que no H300 era de 1.000 e agora é de 4.000! Em

ram de diferente, para substituir um produto tão consagrado como

termos de design nada mudou, nem o tamanho do gabinete e nem

o H300?”.

tão pouco o visual simples com dois botões grandes de cada lado e

Antes de ouvir o que a própria Hegel tinha a falar, coloquei-o para

o painel no meio. O botão de liga/desliga também continua em baixo

uma primeira audição (como faço com todos os produtos que re-

do gabinete (é preciso tatear a mão para achá-lo: fica bem no meio

cebemos para teste). No hi-end, aquela máxima do “que fica é a

do aparelho, bem na frente).

primeira impressão” não deve ser levada muito à sério, pois a roda-

Voltando às especificações técnicas, com esse novo fator de

gem (queima) pode trazer muitas conclusões, boas e ruins! Mas, é

amortecimento a Hegel se gaba de conseguir conduzir a mais ampla
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gama de caixas acústicas existente no mercado. O H360 man-

de caixa Transparent Reference XL MM2 (na caixa Kharma) e QED

teve as mesmas entradas de linha (1 RCA, 1XLR) e uma entrada

Signature nas demais caixas. Fonte analógica: toca-discos Air

para Home que também pode ser configurada internamente para

Tight, braço SME Series V, cápsula Air Tight PC-1 Supreme, pré

mais uma entrada normal RCA. No que a Hegel investiu pesado

de phono Tom Evans Groove+. Cabo de interconexão: Sax Soul

nesta nova versão do H300 foi em um novo DAC onboard, capaz

Ágata (RCA).

de suportar arquivos PCM 24-bit/192kHz e modo nativo DSD64 e
DSD128 via USB - e os engenheiros disponibilizaram no H360 um
transformador separado só para o DAC. E todas possíveis entradas
digitais (exceto uma AES/EBU, que particularmente acho uma pena
a Hegel não disponibilizar).

dentes: o silêncio de fundo do H360 e o seu controle das caixas
acústicas. Seguimos, após a primeira audição, os mesmos passos
de amaciamento do H300. Cem horas de queima e depois nova

O H360 também suporta AirPlay sem fio da Apple e pode funcio-

rodada de audições. O H360 é extremamente musical desde o mo-

nar com um streamer/renderizador de mídia digital DLNA para que

mento que sai da embalagem. Porém como todo excepcional pro-

o usuário possa conectar um dispositivo de armazenamento conec-

duto hi-end, o amaciamento lhe faz muito bem.

tado à rede (NAS), que também é compatível com UPnP / DNLA
através de um roteador local.

Com 100 horas os extremos ganham enorme extensão, sendo
possível avaliar o grau de refinamento deste amplificador. Os graves

Na parte analógica o H360 tem algumas diferenças significativas

possuem enorme autoridade, energia, peso, deslocamento de ar e

em relação ao H300. Sua tecnologia patenteada SoundEngine foi

corpo. O H360 toca com enorme folga qualquer gênero musical em

atualizada e muitos dos avanços do power top de linha, o H30, foram

qualquer circunstância. Com 200 horas, a maior diferença se dá na

aplicados no H360. A tecnologia SoundEngine não utiliza realimen-

apresentação dos médios-graves, que ganha corpo e maior presen-

tação, ajusta a polarização dos transistores de saída para acomodar

ça, fazendo com que o equilíbrio tonal em todo o espectro audível se

as condições de temperatura em constante mudança (dependendo

encaixe. Os médios altos recuam e os agudos ganham maior exten-

da flutuação do sinal) ao invés de estabelecer uma polarização fixa

são e melhor decaimento. Com 380 horas, o H360 não sofreu mais

para as condições mais usuais. O pré-amplificador utiliza seu próprio

nenhuma alteração importante, apenas sutis e pontuais mudanças

transformador, para manter o ruído de fundo o mais baixo possível.

com a troca de algum cabo de interconexão ou de força. Sua com-

O H360 foi ligado direto em nosso sistema de referência, subs-
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Seguindo à risca a audição dos mesmos discos e faixas usados
nas primeiras impressões do H300, duas coisas nos pareceram evi-

patibilidade com todos os cabos e caixas foi excelente.

tituindo o power H30 e o pré Dan D’Agostino. A fonte digital foi o

Ainda que ocorram mudanças na assinatura sônica dependendo

dCS Scarlatti (completo) e depois somente o transporte Scarlatti,

do cabo ou da configuração, essas alterações são muito sutis. O que

para avaliação do DAC interno do H360. As caixas acústicas utili-

predomina é sua assinatura sônica, que é um misto de autoridade,

zadas foram: Emotiva T1, Dynaudio Emit M20 e Kharma Exquisite

energia, inteligibilidade muito acima da média e um conforto auditivo

Midi. Cabos de interconexão: Sax Soul Ágata (XLR e RCA), Kubala-

supremo! Você pode passar horas e mais horas em sua companhia,

-Sosna Elation (RCA) e Timeless Audio Amati (RCA). Cabos de força:

ouvindo de tudo em volumes consideráveis (se sua sala e sistema

Transparent PowerLink MM2 e Definitive da Sunrise Lab. Cabos

permitirem) e ainda assim sair revigorado de longas audições!
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Para mim, o que mais me encanta no ‘som Hegel’ é sua capacida-

de amortecimento do novo H360 (4000 contra 1000) é responsável

de de nos manter atentos, porém relaxados, a ponto de sairmos de

pela melhora no controle dos graves profundos. Ouvindo diversas

cada audição desejosos de repetir o quanto antes aquele momento

gravações de órgão de tubo, ficou evidente que o H360 é muito

novamente. Recebo muita gente em nossa sala de testes, desde

mais similar ao power H30 do que ao integrado H300. A mesma

leitores, importadores e amigos de longa data. E de uma maneira

sensação do grave percorrendo o chão e o incrível deslocamento de

geral, a ‘interpretação’ que essas pessoas fazem do Hegel é que soa

ar nos woofers, nos permite conceber o quão mais próximo o H360

um misto de válvula e transistor. Pessoalmente, não traduzo essa

chegou do power top de linha da empresa.

assinatura dessa maneira, porém tenho que concordar que muitas
gravações me remetem ao calor e ao refinamento que eu tinha com
os monoblocos da Air Tight ATM-3.

No outro extremo, com os mesmo exemplos, notamos um decaimento mais suave e um corpo ainda melhor (principalmente na
reprodução de pratos de condução). Em termos de timbre não

Mas quando ouço obras como a Abertura 1812 de Tchaikovsky,

achamos grandes diferenças, porém em termos de micro-dinâmica

imediatamente volto à realidade que estou escutando um power

e transparência, a evolução também foi notória. Com informações

transistorizado. Agora tenho que dar a mão à palmatória e concor-

mais complexas, com vários instrumentos tocando em uma mes-

dar que sim, existe uma assinatura sônica Hegel. E como toda assi-

ma região, é possível notar que o esforço para acompanhar o todo

natura, haverá os que se identificam e os que não.

é muito menor. Os planos, assim como o foco e recorte, também

À medida que fui buscando as anotações feitas no teste do H300,

se apresentam com maior respiro e silêncio de fundo. Constatamos

depois de totalmente amaciado (400 horas), percebi o quanto o fator

essa diferença ao ouvir dois corais russos cantando à capela. Fiz a
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seguinte anotação no teste do H300: “no minuto 2:28, no crescendo

que reproduza melhor este quesito de nossa metodologia. É ouvir

das vozes masculinas, a inteligibilidade dos tenores é comprometida

para crer! O H360 também neste quesito se mostrou superior ao

com perda de foco e mudança no plano, como se as vozes fossem

H300.

jogadas para frente”. O volume no H300 nesta faixa estava em 68.

Deixei por ultimo os três quesitos que mais evoluíram nessa nova

Com o mesmo volume, mesmo setup de equipamento e cabos,

versão: Textura, Corpo Harmônico e Organicidade. As texturas se

a inteligibilidade não sofreu alteração, foi possível acompanhar as

beneficiam enormemente do melhor silêncio de fundo e do maior

duas linhas de barítonos e tenores sem perda de foco ou mudança

equilíbrio tonal. Com esse avanço, o H360 consegue ser ainda mais

de plano.

refinado na apresentação tanto das paletas de cores como na ex-

O H360 resolve com muito maior folga passagens com grandes

pressividade e intencionalidade dos músicos e das obras. Seu corpo

variações dinâmicas! O mesmo ocorreu com os exemplos do quesi-

harmônico (o tamanho mais próximo do real quando ouvimos os

to transientes. Na famosa faixa cinco do SACD Canto das Águas, o

instrumentos ao vivo sem amplificação) é de nos fazer acreditar que

violão do André Geraissati ficou extremamente mais ‘preciso’. Apre-

muito em breve os integrados não irão dever em nada neste quesito

sento esse exemplo nos Cursos de Percepção Auditiva, para mos-

aos prés e powers Estado da Arte.

trar como em um sistema com melhor resposta de transientes uma

O H360 evoluiu muito na apresentação do corpo harmônico tanto

apresentação que soa ‘displicente’ em um determinado sistema,

nos médios-graves como nos agudos. Essa melhora permite ‘dri-

pode se apresentar muito mais ‘precisa’ e atenta em um sistema

blar’ nosso cérebro a acreditar que o acontecimento musical está ali

novemBRo . 2017

na nossa frente. E óbvio que com um corpo harmônico mais corre-

E se você já passou toda sua coleção de discos para um HD, seu

to, a organicidade (materialização física do acontecimento musical)

conversor atenderá perfeitamente bem as suas expectativas.

se torna ainda mais verossímil! Para os amantes da materialização
física, em suas salas, de suas obras preferidas, saber que se consegue essa ‘magia sonora’, com menos de 60 mil reais é uma notícia

Um produto que chegou para mudar a história dos integrados
hi-end Estado da Arte: para antes dele e depois dele!

animadora!
Com todos esses avanços é inerente afirmar que o H360 é - até
este momento - o melhor integrado que já testamos!
E o DAC, será que melhorou? Quando publicamos o teste do
H300 achamos prudente dividir em dois blocos as notas: ele como

Pontos positivos

integrado e ele sendo utilizado com seu DAC interno. Afinal, a grande maioria de nossos leitores, que partiram para esse setup, buscou
um upgrade tanto na parte analógica, quanto digital. E muitos fica-

Um integrado Estado da Arte com excelente performance
e custo.

ram frustrados com a diferença de nota entre o H300 analógico e o
digital. A mesma pergunta que você deve estar fazendo, eu também

Pontos negativos

fiz: será que a distância diminuiu?

O DAC ainda não está no mesmo patamar do integrado.

Sim amigo leitor, diminuiu, porém como a qualidade do integrado alargou em relação ao H300, essa diferença continua existindo.
Para avaliar o DAC, utilizamos o transporte do dCS Scarlati ligado ao
H360 com os cabos coaxiais Transparent Reference e QED 40. Utilizamos dois cabos tão distintos em preço e performance na busca
de ter uma idéia exata das melhorias atingidas nessa nova versão.
Alguns dos pontos fracos do DAC no H300 era justamente sua

Potência de saída

250 W /canal em 8 Ohms,
420 W /canal em 4 Ohms

Entradas analógicas

1 balanceada (XLR),
1 RCA, 1 Home-Theater

Saídas analógicas

1 fixa de linha (RCA),
1 variável de linha (RCA)

Entradas digitais

1 coaxial, 3 óticas,
1 USB, 1 Ethernet (RJ45)

Saídas digitais

1 coaxial (sinal a partir das
entradas digitais apenas)

Entrada de controle

3,5 mm IR-Jack
5 Hz - 180 kHz

quem pretende fazer um investimento definitivo em um sistema Es-

Resposta de
frequência

tado da Arte, possui espaço reduzido e deseja se concentrar na

Relação sinal-ruído

maior que 100 dB

Crosstalk

menor que -100 dB

Fator de
amortecimento

maior que 4000

Dimensões (A x L x P)

15 x 43 x 43 cm

Peso

20,5 kg (24 kg embalado)

extensão nos agudos, corpo harmônico de uma maneira geral, e
macro-dinâmica. Nesses três quesitos as melhoras foram significativas. O novo DAC incluso no pacote do H360 possui melhor extensão
nos agudos, com excelente decaimento, maior velocidade e melhor
corpo. Os médios também ganharam corpo e maior inteligibilidade
em passagens micro-dinâmicas. E a macro-dinâmica apresentou
evolução, porém continua sendo muito criteriosa com a escolha do
cabo digital. Ou seja, o usuário deverá guardar parte do orçamento
para a escolha de um cabo digital de melhor performance.
CONCLUSÃO
Nunca, em tempo algum, os integrados evoluíram tanto. As op-

escolha de um setup minimalista, o H360 é uma das opções mais
seguras de bons resultados e de uma satisfação imensurável!
Trata-se do melhor integrado testado por nós até o momento! Se
você possui um gosto eclético, caixas também Estado da Arte, e
busca o melhor par para conduzir seus sonofletores, escute o Hegel
H360. Trata-se de um integrado refinado, versátil, com potência su-

ESPECIFICAÇÕES

ções são cada vez maiores para todos os bolsos e gostos. Para

ficiente para domar qualquer caixa e tocar qualquer gênero musical.
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AMPLIFICADOR INTEGRADO HEGEL H360

AMPLIFICADOR INTEGRADO HEGEL H360
(sinal analógico)

AMPLIFICADOR INTEGRADO HEGEL H360
(sinal digital através do DAC interno)

Equilíbrio Tonal					12,0

Equilíbrio Tonal					11,0

Soundstage					11,0

Soundstage					11,0

Textura					12,0

Textura					11,0

Transientes					12,0

Transientes					12,0

Dinâmica					11,0

Dinâmica					10,5

Corpo Harmônico				12,0

Corpo Harmônico				11,0

Organicidade					12,0

Organicidade					11,5

Musicalidade					13,0

Musicalidade					12,0

Total						95,0

Total						90,0

VOCAL

VOCAL

ROCK . POP

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

SINFÔNICA

Mediagear
(16) 3621.7699
R$ 52.898
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