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João Zeferino

Este é o período em que se faz 
uma sinopse de tudo o que se fez 
no ano anterior, retirando daí en-

sinamentos, experiências e boas e me-
nos boas recordações. Do ponto de vis-
ta desta revista, fazemos igualmente no 
início de Dezembro uma resenha de to-
dos os produtos aqui testados e juntamos 
alguns elementos da nossa equipa para 
votarem em conjunto quais são os me-
lhores de entre eles em cada categoria. 
É uma selecção que funciona quase co-
mo uma destilação de uma selecção já de 
si bastante rigorosa que tem lugar antes 
de avançarmos para o teste de um deter-
minado equipamento, o que lhe confere 
uma muito razoável dose de fiabilidade. 
Isto para além do facto de esta nomeação 
ser algo que tem lugar desde há mais de 
20 anos. Tendo sido iniciada em 1995, a 
selecção anual, alvo desde início de uma 
notável aceitação por parte do mercado, 
adaptou-se às novas variantes que sur-
giram, criando subdivisões no sentido de 
abranger os campos sonoros do conven-
cional dois canais, do revolucionário mul-
ticanal e dos diversos formatos, tanto de 
música como de imagem. Assim, e peran-
te a diversidade de interesses manifesta 
no consistente aumento de receptividade 
do consumidor pela evolução dos equipa-

mentos de leitura de ficheiros musicais, a 
dita «música líquida», é possível que esta 
categoria tenha um peso bem importante 
na selecção de 2016. 

Como quaisquer outros prémios, estes 
resultam sempre de um conjunto de opi-
niões que têm como principal garantia o 
facto de provirem de críticos de áudio ex-
perimentados e que estão habituados a 
conviver com uma vasta gama de equipa-
mentos de todas as categorias. Mas claro 
que não são um receituário que garanta 
que introduzir qualquer dos equipamen-
tos premiados num sistema de áudio já 
existente será o passaporte para uma per-
formance perfeita que deixará todos des-
vanecidos. Têm sem dúvida um amplo 
conjunto de boas qualidades, por isso fo-
ram premiados, mas aferir até que pon-
to poderão ser aquilo que os leitores da 
Audio & Cinema em Casa  procuravam, is-
so só cada um deles o poderá fazer. Fi-
quem, no entanto, com a certeza de que 
os «pontos de partida» aqui definidos têm 
muito daquilo de que necessitam. Dêem-
-lhes, portanto, uma oportunidade, ou-
çam-nos com atenção numa loja ou, de 
preferência, em casa, e terão do vosso la-
do pistas mais que suficientes para tomar 
uma decisão acertada. 

Audio & Cinema em Casa28

COLUNAS DE CHÃO < 2000 EUROS

PSB Imagine X2T
TESTADAS NA AUDIO N.º 257 
MARÇO/ABRIL DE 2016
As X2T são colunas de três vias com altifa-
lantes diferentes para as gamas de baixas, 
médias e altas frequências. O tweeter  de 

arrefecimento por ferro fluido, e um íman 
de neodímio. Os altifalantes de médios e 

respectivamente, sendo os cones de poli-
propileno moldado por injecção e equipa-
dos com um ímanes duplos. As X2T exi-
bem um som com grande preenchimento 
dinâmico, mas que também, dependendo 
dos trechos musicais, pode ser subtil, na-
tural e finamente detalhado. Para quem 
quer preencher musicalmente uma sala 
grande, e apesar da enorme concorrência 
nesta gama de preços, as X2T represen-
tam uma proposta difícil de igualar. So-
bretudo pela grande qualidade da sua ga-
ma média. No fundo, toda a música não 
é mais do que uma continuação do can-
to por outros meios, e isso sabem as X2T 
melhor que ninguém. 
Rep.: Esoterico
tel.: 219 839 550
preço: 1390,00 euros
www.esoterico.pt 

http://www.imacustica.pt



