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a voz da hegel
röst music system

um sistema sedutor
amplificador integrado basx ta-100 e 

cd-player basx cd-1100

www.clubedoaudioevideo.com.br

Arte em reprodução eletrônicA

musician: egberto gismonti
piano solo - vol. 01

e mais
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https://www.youtube.com/watch?v=ccqqZlssG5k

assista ao vídeo do produto, clicando no link abaixo:

https://youtu.be/ccqQZlsSG5k
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teste áudio 1

Röst é o nome de uma das ilhas mais bonitas da Noruega, ao 

norte, em Lofoten. Röst também pode significar ‘voz’ em norue-

guês, e esse nome foi escolhido como a “voz da Hegel”para o século 

vinte e um. 

Um amplificador integrado que é uma plataforma tecnológica em 

um único gabinete: um power, um pré-amplificador e um conversor 

D/A - possibilitando ao usuário conectar qualquer dispositivo como 

um CD-Player, streamer, computador ou Google Cast Audio, iPhone, 

Macbook ou mesmo Apple TV usando o AirPlay, ou até mesmo um 

Sonos Connect. Além de também ser controlável por IP e poder 

ser integrado na maioria de soluções de casas inteligentes. Com 

uma enorme vantagem: uma performance hi-end! Com esse pacote  

atrativo o Röst ganhou o prêmio Eisa de 2016 / 2017.

Nas inúmeras avaliações que o Röst já teve nas revistas especia-

lizadas, além dos rasgados elogios, duas características se desta-

cam: custo/benefício e versatilidade. O produto realmente chama 

atenção pelo seu pacote de atributos. Recomendaria àqueles que 

estão à procura de um produto com essas características, que leiam 

todos os testes já publicados. Dizem que a unanimidade é burra, 

mas quando falamos de inovação tecnológica de um fabricante tão 

conceituado como a Hegel, parece que esses elogios se enquadram 

no quesito de que para toda regra existem exceções!

O Röst é essa exceção, que tem encantado articulistas e consu-

midores. Foi pensado para atender um novo perfil de consumidores 

antenados em tecnologia, mas que reconhecem que a qualidade do 

áudio também deve rigorosamente ser de ponta! 

Em termos de design ele possui um gabinete muito semelhante 

ao H80 MkII, porém os engenheiros da Hegel tiveram o cuidado de 

disponibilizar o produto também na opção Branca e não só na tra-

dicional preta. Sua potência é de 75 Watts em 8 ohms, DAC interno 

24-bit / 192kHz (não compatível com DSD), streamer UPnP / DLNA 

e AirPlay, e um amplificador de fone de ouvidos.

röst music system da heGel
Fernando Andrette
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Seu grande diferencial em relação aos integrados de série é o seu 

mostrador OLED, com caracteres brancos em um fundo negro, que 

facilita toda a visualização mesmo a grandes distâncias. Possui duas 

entradas de linha RCA e uma XLR, além de uma entrada digital coaxial, 

três entradas óticas, uma USB (24-bit / 96kHz) e entrada Network.

Do H360 o Röst herdou a tecnologia patenteada SoundEngine, 

utilizada no estágio de saída, que aumentou para 2000 o fator de 

amortecimento, possibilitando o uso com mãos de ferro de qualquer 

caixa acústica. Como também está em teste o integrado H90, pu-

demos fazer excelentes comparativos entre ambos.

Para o teste utilizamos os seguintes equipamentos: caixas acús-

ticas Emit M20 da Dynaudio, Emotiva T1 e Kharma Exquisite Midi. 

Fonte de sinal: iPHone, sistema digital dCS Scarlatti, e analógico 

pré de phono Tom Evans Groove+, toca-discos Air Tight com bra-

ço SME Series V e cápsula Air Tight PC-1 Supreme, com cabos 

RCA Sax Soul Ágata. Cabo digital: coaxial Sunrise Lab Reference 

Magicscope (leia Teste 4 nesta edição). Cabo de caixas: Sunrise 

Reference Magicscope (leia Teste 3 nesta edição). Cabos de força: 

Sunrise Reference e Transparent PowerLink MM2.

O Röst enviado para nós era na cor preta. Uma pena, pois achei 

o branco muito mais bonito - questão de gosto. Como todos os 

produtos da Hegel por nós já testados, seu período de amaciamento 

é longo (cerca de 250 a 300 horas), porém o usuário já pode ouvir 

com satisfação o produto desde o momento que for instalado. O 

grosso da estabilização acontecerá nas primeiras 180 horas, com 

o recuo da região média e um ganho na extensão tanto das baixas 

como das altas freqüências. O que é empolgante desde o primeiro 

instante é o prazer auditivo proporcionado pelo controle e velocida-

de dos graves, fazendo com que muitas caixas tenham um salto na 

apresentação dessa faixa do espectro audível.

Os médios-graves também são muito favorecidos, principalmen-

te em caixas bookshelf. Depois de 180 horas, as mudanças serão 

mais pontuais e sutis, mas todas audíveis, pois com o recuo da re-

gião média e o aumento na extensão dos agudos, as ambiências e 
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o equilíbrio tonal como um todo, se ajustam tornando as audições 

mais prazerosas e musicais.

Lendo a dezena de testes referentes ao Röst é possível que o lei-

tor possa ficar um pouco confuso em relação à assinatura sônica do 

produto. Pois para alguns o som pareceu mais seco e controlado e 

para outros extremamente ‘prazeroso’, mesmo em longas audições. 

Avaliando o set de produtos usados dá para entender um pouco das 

diferentes interpretações. O Hegel Röst, como todos os produtos 

deste fabricante, possui uma assinatura sônica bastante expressiva. 

E diria que extrair todos os atributos dessa assinatura dependerá e 

muito dos cabos, e principalmente das caixas.

Vou dar um exemplo: um revisor de uma publicação escandina-

va, que possui um par de caixas Boenicke W8, ficou impressionado 

como o Röst com tão pouca potência deu conta de uma caixa com 

uma sensibilidade baixa (cerca de 82 dB) e com que mão de ferro 

conduziu os graves da caixa. A assinatura do conjunto lhe agradou 

imensamente e ele traduziu essa sinergia como simplesmente natu-

ral e rica em detalhes. Um outro teste (se não me falha a memória de 

uma publicação francesa) que utilizou caixas Focal e KEF traduziu a 

assinatura do Röst como mais para o seco e preciso. 

Minha experiência com o H30 e audições com o H300, H360 e, 

agora, com o H90 e o Röst, me indicam uma outra direção: uma 

assinatura sônica neutra, muito natural e com um grau de precisão 

muito alto! E que é suscetível a qualquer troca de cabo ou fusível! 

Essa versatilidade acho ser um enorme atributo e não um defeito! 

Fazendo um aXb entre o H90 e o Röst, com a mesma fonte (dCS 

Scarlatti), o mesmo cabo de interconexão (Ágata), o de caixa Re-

ference  da Sunrise Lab  e a mesma caixa (Emotiva T1): tirando a 

diferença de potência que o H90 possui, a assinatura sônica foi a 

mesma.

Um amigo músico (violonista) que acompanhou esse comparati-

vo perguntou que caixa eu utilizaria com esses amplificadores em 

um ambiente de 16 m², capaz de reproduzir qualquer gênero mu-

sical, que tivesse como ênfase naturalidade no timbre, com peso, 
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velocidade e transparência? Não titubeei um só segundo: Boenicke 

W5SE. Mas isso é uma questão de gosto pessoal, nada mais que 

isso, pois para esse meu amigo, ao ouvir ambos os amplificadores 

com a Dynaudio Emit M20, ele já se deu inteiramente por satisfeito! 

E, para ele, esse setup já atenderia a todas as suas expectativas 

(que não são nada baixas em termos de performance artística, pois 

seu gosto musical além de eclético é muito alto).

Voltando ao Röst, sua sonoridade com o set de cabos e equipa-

mentos que utilizamos se mostrou extremamente musical, com uma 

apresentação de planos e detalhes surpreendente para sua faixa de 

preço. Ouvir música sinfônica com um soundstage tão amplo foi um 

acontecimento. Os planos são precisos tanto em largura como pro-

fundidade, assim como o foco, recorte e a apresentação de ambiên-

cia. Você ‘vê’ literalmente o que está ouvindo, sem nenhuma sensa-

ção de perda de nenhum detalhe mesmo em passagens complexas.

Tivemos em alguns momentos que trabalhar com o volume próxi-

mo de 2/3 (quando a fonte era analógica) e mesmo assim o Röst se 

comportou impecavelmente! Senhor da situação, ainda que o calor 

gerado por longas horas de teste tenha sido considerável! Instru-

mentos acústicos e vozes são os pontos altos do Röst: existe aquele 

silêncio em volta do solista, holográfico e não bi-dimensional.

Você observa detalhes do movimento de cabeça dos cantores 

e toda sua técnica de afastar o microfone na sustentação de uma 

nota. Eu realmente me impressiono com a qualidade das texturas 

de qualquer amplificador da Hegel: você escuta toda a variação de 

cores e detalhes da qualidade do instrumento, da captação, a qua-

lidade técnica do músico, e sua intencionalidade. Posso passar dias 

somente ouvindo dezenas de gravações, só para perceber a riqueza 

na apresentação das texturas. Nada mais contundente para avaliar 

esse quesito que quarteto de cordas ou naipe de metais.
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Outro quesito que todos os amplificadores da Hegel se desta-

cam é na apresentação de transientes. Os amantes de percussão 

precisam ouvir seus discos preferidos em um amplificador da Hegel 

para ter uma noção exata do que estou escrevendo. Parece que 

os músicos estão ‘pilhados’, como diz meu filho. Ou como um ou-

tro grande amigo músico sempre ressalta, parece que no Hegel a 

gravação que estamos escutando “sempre foi a boa”! Essa é uma 

linguagem muito comum no ambiente de gravação entre músicos e 

produtores: “gravar a boa”, aquela que não resta dúvidas que deve 

ser a escolhida para fazer parte do disco! Aquela em que todos 

deram o máximo! Em que, quando executados por músicos com-

petentes, ao ouvirmos traduzimos nosso espanto em uma única 

palavra: “uau”!

Ouvir transientes em um Hegel nos remete a essa sensação de 

que aquela faixa foi realmente a melhor. Nada de displicência, inse-

gurança ou bloqueio criativo. Tudo soa com enorme naturalidade e 

precisão em tempo e ritmo! Escrevo tudo isso, aí me pergunto: essa 

enorme legião de novos leitores que conquistamos entenderá o que 

estou descrevendo? Ou achará que é puro devaneio de um doido, 

que já está por tempo demais nessa estrada chamada audiofilia? Se 

ajuda a tranqüilizar você leitor, acredite: no dia que você escutar um 

sistema correto, sinérgico e preciso, todas essas duvidas se dissi-

parão. E só tem um problema: nunca mais você ouvira ou aceitará 

um sistema meia-boca! Esse é o preço a pagar em busca de um 

sistema hi-end para escutar suas obras preferidas.

O Röst possui o mesmo ‘DNA’ dos irmãos mais famosos para 

apresentação de textura e transientes. Sua apresentação de 

micro-dinâmica é soberba! Você consegue ouvir detalhes tão su-

tis, mesmo em situações complexas com inúmeros instrumentos 

tocando simultaneamente. Já a macro-dinâmica possui limitações. 

O Röst não chega a perder o fôlego totalmente, mas dá uma certa 

‘engasgada’, comprimindo o sinal e tirando a ‘magia’ na apresenta-

ção dos planos, trazendo-os todos para frente. Para contornar esse 

problema, se você tiver um gosto eclético e tiver a mania de ouvir 

em volumes exagerados, é buscar uma caixa de maior sensibilidade 

(algo acima de 90 dB).

Outra grata surpresa foi na apresentação do corpo harmônico (ta-

manho dos instrumentos). Neste quesito ele não ficou devendo em 

nada ao H90. Mesmo o corpo das altas, algo mais complicado em 

equipamentos da sua categoria de preço que geralmente possuem 

nas altas um corpo mais magro, esse não é o caso do Röst de ma-

neira alguma. Pratos de condução, trompas, saxofone soam muito 

próximos do real! 

Organicidade e musicalidade - como disse, no setup que utiliza-

mos tanto de caixas como de eletrônica, esses dois quesitos são 

bastante expressivos em termos de apresentação. O Röst por ter 

uma assinatura mais para o neutro mostrou com maestria esses dois 

quesitos da metodologia, fazendo em muitos discos uma apresenta-

ção muito próxima da que atingimos com o H30. Menos refinado, é 

obvio, mais extremamente coerente e harmonioso.

röst music system da heGel



39dezemBRo  .  2017

Toda essa longa explanação foi para apresentar o Röst como in-

tegrado. Faltava, porém, ouvir seu DAC interno ligado ao transporte 

Scarlatti e ao iPhone. Com o transporte Scarlatti e o cabo digital 

coaxial da Sunrise Lab, o DAC interno nos surpreendeu. Esteve 

próximo ao DAC do H300, também testado por nós, porém sem a 

mesma transparência e extensão nos extremos. E, claro, sua perfor-

mance reproduzindo o iPhone caiu um pouco mais! 

Para o público a que se destina, acredito que essas minhas ob-

servações não farão o menor sentido, pois ninguém ligará um Röst 

a um transporte dCS Scarlatti. Então, para não parecer que perdi 

meu tempo fazendo algo inútil, busquei o meu Oppo BD-95 e o usei 

como transporte com o cabo da Sunrise, e comparei com o iPhone. 

Sim, aí tudo fez mais sentido! O Oppo é uma opção razoável e coe-

rente para ser ligada ao Röst. Seu conversor é de muito bom nível, 

correto em termos de timbre, bom equilíbrio tonal, uma naturalidade 

convincente e convidativa na região média, porém falta maior peso 

nos graves e extensão nas altas.

Resumo da ópera: se o usuário tiver um bom CD-Player será im-

portante ele fazer um a x b para ver se ele mantém o CD ouvindo 

pela entrada analógica ou se utiliza o DAC interno do Röst. Agora se 

ele só escuta streamer e computador, acredito que ele achará o DAC 

interno de bom tamanho para as suas expectativas!

CONCLUSÃO

A ‘Voz da Hegel’ tem muito a dizer e a ensinar aos concorrentes! 

Trata-se de um produto confiável, versátil e que atende a uma enor-

me legião de consumidores que deseja um sistema com qualidade 

hi-end e preço competitivo. 

O Röst é merecedor de todos os prêmios e elogios recebidos! 

Com essa inovação, a Hegel mostra que o caminho para conquistar 

uma nova geração de melômanos e audiófilos passa por descer do 

pedestal de produtos elitistas, oferecendo a esses novos consumi-

dores produtos que atendem as suas necessidades e superem suas 

expectativas em termos de performance!
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VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

Röst Music systeM da Hegel

Equilíbrio Tonal     10,0

Soundstage     11,0

Textura     11,0

Transientes     11,0

Dinâmica     10,0

Corpo Harmônico    11,0

Organicidade     11,0

Musicalidade     11,0

Total      86,0

Mediagear
(16) 3621.7699

R$ 15.641
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Potência

Carga mínima

Entradas analógicas

Entradas digitais 

Saída de nível de linha

Resposta de 
frequência

Relação sinal-ruído

Crosstalk

Distorção 

Intermodulação 

Fator de 
amortecimento

Dimensões 

Peso

2x 75W em 8 Ohms

2 Ohms

1x balanceado (XLR), 2 x RCA

1x coaxial S/PDIF, 3x S/PDIF 
ótico, 1x USB, 1x Network

1x variável RCA

5 Hz - 100 kHz 

mais de 100 dB

menos de -100 dB

menos de 0,01% @ 50 W 
em 8 Ohms em 1 kHz

menos de 0,01% 
(19 kHz + 20 kHz)

mais de 2000 (etapa de saída 
de potência principal)

8 cm (10 cm c/ pés) x 
43 cm x 31 cm

12 kg 

PONTOS POSiTivOS

Um produto desenvolvido sob medida para uma nova 

geração de audiófilos.

PONTOS NegaTivOS

Cuidado com a escolha de caixas acústicas, sendo o ideal 

caixas com sensibilidade acima de 89dB.

Mais uMa assinatura de peso para
o portfolio da GerMan audio -

paul McGowan, fundador e ceo da ps audio

PERFECTWAVE DIRECTSTREAM DAC

P10 PoWER PlAnT
ouR FInEST AC PoWER REgEnERAToR EVER

A PuRE DSD APPRoACh To PlAy bACk DIgITAl AuDIo

1500 VA output
Built in Boulder

pAssiVely cooled
100% regenerAted Ac

integrAted oscilloscope
control oVer the weB or network

AdjustABle output VoltAge

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	pure 100% dsd BAsed d to A conVerter
•	Fully upgrAdABle through soFtwAre releAses
•	resolution perFect Volume And BAlAnce controls Built in
•	upsAmples pcm And dsd to 10x dsd rAte
•	dxd support
•	purely pAssiVe trAnsFormer coupled output
•	 improVes imAging And soundstAge
•	simple, direct signAl pAth with one mAster clock
•	hAnd written Filters, processors And upsAmplers
•	 immune to incoming jitter proBlems From diFFerent sources
•	 increAsed digitAl heAdroom
•	no oFF-the-shelF ic dAc chips used
•	uncoVers musicAl detAils mAsked By typicAl pcm BAsed processors
•	 7 digitAl inputs
•	Fully BAlAnced From input to output
•	color touch screen
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1500 VA output
Built in Boulder

pAssiVely cooled
100% regenerAted Ac

integrAted oscilloscope
control oVer the weB or network

AdjustABle output VoltAge

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
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