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João Zeferino

Fundada no início de 1980 em Saint 
Etienne, França, a Focal faz parte de 
um pequeno grupo de marcas que 

ajudaram a fazer a história da alta-fideli-
dade. É interessante ler-se no site da mar-
ca – http://www.focal.com/pt/ – que a 
empresa nasceu como uma pequena ofi-
cina, numa firma de engenharia de preci-
são, e que contava apenas com dois fun-
cionários, incluindo o actual Presidente do 
Conselho e CEO Jacques Mahul, um enge-
nheiro especialista em unidades de con-
trolo. Afinal uma história que tem muito 
em comum com grande parte das marcas 
que nasceram na época de ouro do áudio 
e marcaram a evolução e história da alta-
-fidelidade. 

Hoje em dia a Focal dispõe de uma li-
nha bastante vasta de produtos para uti-
lização em Hi-Fi / cinema em casa, uma 
linha de produtos destinados à utilização 
profissional / em estúdio, e ainda uma ga-
ma de componentes para o automóvel, 
sistemas multimédia, auscultadores e so-
norização ambiente. 

Ao longo dos últimos anos de cola-
boração com a Audio & Cinema em Ca-
sa tive a oportunidade de testar diversas 

Focal 
Aria 936
CC 900
SR 900
Sub 300 P

colunas da Focal, desde modelos das 
séries mais acessíveis até exemplares da 
ultrapremiada série Utopia, como as Di-
va Utopia ou, mais recentemente, as Sca-
la Utopia. 

Neste artigo irei debruçar-me sobre 
três modelos da nova série Aria + subwoo-
fer, os quais nos foram enviados como um 
conjunto de colunas para cinema em ca-
sa. Muito embora o conjunto tenha sido 
testado essencialmente nesse papel, foi 
também analisada a prestação das colu-
nas frontais como par estéreo em audições 
de música. 

Uma das características que distingue 
a Focal é o fabrico das suas próprias caixas 
e unidades activas, ao invés de recorrer 
a fornecedores externos, com as vanta-
gens que daí advêm ao nível do contro-
lo de qualidade e de toda a produção. A 
Focal emprega tecnologia inovadora e fa-
brica produtos de reconhecida qualidade, 
não apenas através da utilização nos seus 
próprios modelos de colunas, mas tam-
bém como fornecedora de outras marcas 
de grande prestígio que confiam nos alti-
falantes Focal para o desenvolvimento dos 
seus próprios produtos. 

O cinema em 
casa em modo 
espectáculo!
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Descrição
Uma das características que se evidencia 
de imediato na série Aria é a utilização de 
novos altifalantes de cor amarelo-torrado. 
Esta nova série de altifalantes que a Focal 
denomina Flax (linho) faz uso de um te-
cido de linho puro que é prensado entre 
duas camadas de fibra de vidro com uma 
espessura ínfima de apenas 0,04  mm, o 
que lhe confere a necessária rigidez e le-
veza, para um funcionamento pistónico 
perfeito. O princípio é semelhante ao uti-
lizado nos altifalantes «W» da Focal, com 
a vantagem de ser mais fácil e barato pro-
duzi-los do que produzir aqueles, mas sem 
grandes compromissos ao nível das perfor-
mances alcançadas. 

O tweeter TNF utilizado na série Aria 

possui uma cúpula invertida numa liga de 
magnésio/alumínio e uma suspensão de 
Poron, um desenvolvimento herdado das 
unidades utilizadas na linha Utopia, mate-
rial que possui «memória de forma» que 
lhe confere a capacidade de retornar ao 
formato original após uma deformação 
provocada. Este tweeter está montado nu-
ma placa de uretano que opera como guia 
de onda de modo a melhorar a dispersão 
horizontal e a imagem estereofónica. 

Para este teste foram disponibilizados 
os modelos Aria 936, um modelo de colo-
cação no chão, cinco unidades, três unida-
des FLAX com 16,5 cm para as frequências 
graves, uma unidade de 16,5 cm para os 
médios e um tweeter TNF de 25 mm dis-

tribuídos por três vias. A caixa é do tipo 
bass-reflex, com múltiplos pórticos, dois 
frontais de menor dimensão e um maior a 
disparar para baixo. 

A coluna central foi o modelo CC 900, 
um modelo bass-reflex com pórtico trasei-
ro e que utiliza dois altifalantes FLAX de 
médios-graves de 16,5 cm e um tweeter 
TNF com 25 mm. 

As colunas surround foram as SR 900, 
um modelo concebido para funcionar co-
mo dipolo, contando com duas unidades 
FLAX de 13  cm e dois tweeters TNF de 
25 mm numa caixa selada, concebida para 
ser pendurada na parede traseira e propor-
cionar um diagrama de radiação de 180º. 

Por fim o subwoofer foi o modelo Sub 

ESPECIFICAÇÕES

Aria 936 Aria CC 900 Aria SR 900

Sensibilidade 92 dB SPL (2,83 V @ 1 m) 91 dB SPL (2,83 V @ 1 m) 90 dB SPL (2,83 V @ 1 m)

Impedância nominal 8 Ohm – 2,8 Ohm mín. 8 Ohm – 4,3 Ohm mín. 8 Ohm – 3,6 Ohm mín.

Potência admissível 50 W – 300 W 40 W – 200 W @ 8 Ohm 25 W – 120 W @ 8 Ohm

Frequência de resposta
Extensão de frequências

39 Hz – 28 kHz ± 3 dB
–6 dB @ 32 Hz

57 Hz – 28 kHz ± 3 dB
–6 dB @ 50 Hz

85 Hz – 28 kHz ± 3 dB
–6 dB @ 67 Hz

Frequência do crossover 260 Hz
3100 Hz

2800 Hz 2200 Hz

Tipo de caixa Três vias, bass-reflex 
Pórticos frontais e inferior

Duas vias bass-reflex 
Pórtico traseiro

Caixa selada

Altifalantes 3x 16,5 cm Flax Woofer
1x 16,5 cm Flax Midrange
1x 25 mm TNF Tweeter

2x16,5cm Flax Mid-Woofers
1x 25 mm TNF Tweeter

2x 13 Flax Mid-Woofers
2x 25 mm TNF Tweeters

Dimensões 1150x 294x 371 mm (AxLxP) 200x 533x 245 mm (AxLxP) 295x 400x 170 mm (AxLxP)

Peso unitário 29 kg 10,5 kg 5,6 kg

Preço 2399 euros, acab. em nogueira
2599 euros, negro, lacado de piano

499 euros, acab. em nogueira
549 euros, negro, lacado de piano

999 euros
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Representante: Esotérico

Telefone: 219 839 550

Web: www.esoterico.pt

ESPECIFICAÇÕES Sub 300 P

Potência de saída 300 Watt (450 W máx.)

Frequência de resposta
Extensão de frequências

±3 dB de 36 Hz a 160 ajustável 
–6 dB @ 29 Hz

Tipo Subwoofer activo
bass-reflex – pórtico inferior

Características Filtro variável de 40 Hz a 160 Hz – 12 dB/Oct
Inversão de fase
Autopower
LFE (mono), entrada estéreo

Dimensões 420x 325x 380 mm (AxLxP)

Peso unitário 15,5 kg

Preço 599 euros

300 P, uma robusta caixa com paredes não 
paralelas de MDF com 25 mm de espessu-
ra e saída bass-reflex inferior. A amplifica-
ção debita 300 Watt que alimentam uma 
unidade Polyglass com 27 cm de diâmetro. 

O sistema Aria foi testado na sala de 
audições da Audio & Cinema em Casa com 
um leitor digital Philips e um receiver Pio-
neer VSX-924S, sendo a cablagem Kimber 
4TC. O software utilizado constou dos fil-
mes Stargate e Star Wars Ep. II, e dos CD’s 
Sang Mêlé, de Eddy Louiss, e Sinfonia n.º 1 
de Mahler, pela Orquestra Filarmónica de 
Berlim sob a direcção de Bernard Haitink. 

Audições
Em termos sonoros Stargate é um desa-
fio considerável para qualquer sistema AV. 
Logo ao início, quando a equipa de inves-
tigação faz a viagem alucinante pelo por-
tal para procurar o que se encontra do ou-
tro lado, os efeitos sonoros que conferem 
o carácter alucinante à passagem atra-
vés dos portais misturando ruídos metá-
licos com uma sensação de movimento 
em alta velocidade têm de ser reprodu-
zidos de forma a manter a espectaculari-
dade dos efeitos, mas sem deixar que es-
tes se transformem numa cacofonia que 
acaba por ser desagradável de suportar e 

que pode ter um efeito contrário ao que se 
pretende induzir. Registo com agrado que, 
apesar do volume sonoro bem puxado a 
que o submeti, o conjunto Focal manteve-
-se imperturbável, debitando detalhe a ro-
dos, sempre com uma clareza notável, as-
sente numa suavidade subjacente e, ainda 
mais notável, com uma quase total ausên-
cia de efeitos de estridência ou agressivi-
dade. O subwoofer assegura a sua parte 
com total competência, conferindo à esfe-
ra sonora uma base sólida sobre a qual o 
conjunto de colunas pode edificar um ce-
nário sonoro totalmente credível e, sem-
pre que as circunstâncias o exigem, verda-
deiramente espectacular. 

Embora bastante mais pequena que as 
colunas frontais, a coluna central nunca se 
mostrou diminuída, revelando sempre, de 
forma segura e com um excelente controlo 
das sibilâncias, as vozes das diversas per-
sonagens, tornando muito fácil identificar 
as diferenças entre elas, tanto ao nível do 
timbre como da própria entoação, e sen-
do capaz de proporcionar uma reprodução 
vocal perfeitamente inteligível, mesmo 

quando as vozes são acompanhadas por 
efeitos sonoros das mais diversas origens. 

A audição de música foi igualmente 
entusiasmante. Muito embora tenha que 
se ter em conta que o receiver utilizado 
não é o equipamento ideal para se poder 
realizar o pleno potencial das Aria 936 a 
funcionar em áudio puro, ainda assim as 
audições que fizemos foram demonstrado-
ras do muito que as 936 têm para oferecer. 

O registo grave surge possante e bas-
tante extenso, mas muito controlado e 
sem quaisquer intromissões na gama mé-
dia, que mantém sempre uma clareza e 
definição notáveis. A faculdade para apre-
sentar detalhe revelou-se uma vez mais 
como de excepção, principalmente na sin-
fonia de Mahler, sempre integrado numa 
sonoridade coesa e sem quaisquer vestí-
gios de agressividade. A resposta dinâmi-
ca está a um nível de referência para umas 
colunas deste patamar de preços, o que, 
conjugado com o registo agudo cintilante 
e aveludado e o grave tenso e poderoso, 
proporciona uma sonoridade estimulante, 
envolvente e altamente reveladora. 

Conclusão
A Focal está uma vez mais de parabéns. 
A série Aria demonstrou argumentos mais 
do que suficientes para se assumir como 
porta-voz de um sistema de cinema em 
casa de alto gabarito. O som é espectacu-
lar, conjugando detalhe e dinâmica com 
uma apresentação suave e límpida, capaz 
de fazer justiça às bandas sonoras mais 
complexas.
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