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teste

Jorge Gonçalves

Desde o NAD 3020, o grande êxito 
da marca que ainda hoje constitui 
um marco histórico em mais que 

um aspecto, que os amplificadores inte-
grados NAD têm mantido um vasto leque 
de seguidores. E a marca quer manter es-
sa tradição, atraindo ao mesmo tempo no-
vos entusiastas. Aqui há uns meses falei-
-vos do D 3020, um quase émulo do 3020, 
embora virado para uma nova geração de 
amantes de música. Hoje quero falar-vos 
do D 7050, que tem como objectivo princi-
pal levar esse desidério ainda mais longe. 
E, para além de uma superior versatilida-
de em termos de interface com o mundo 
envolvente, o D 7050 tem uma potência 
de saída superior à do D 3020 e incorpora 
ainda tecnologia digital exclusiva da NAD, 
nomeadamente no que se refere à ampli-
ficação de potência. Mas vamos então à: 

Descrição técnica 
O D 7050 partilha com o D 3020 a caixa 
externa original (embora neste caso um 
pouco maior) que, em meu entender, está 
esteticamente muito bem concebida e se-
guramente facilita a sua colocação numa 
prateleira, perto das colunas, muito em es-
pecial no caso de um sistema de música. 
Na parte frontal pouco se torna necessá-
rio: um controlo de volume, um selector 
de entradas, com um mostrador a indicar 
a entrada em uso, e um indicador de liga-
do/em repouso, são mais que suficientes. 

E, em termos de versatilidade, o 
D  7050 inclui quase todas a possibilida-
des de ligação sem fios a uma rede casei-
ra onde estejam armazenados os ficheiros 
de música tais como Wi-Fi, AirPlay, Blue-
tooth com aptX, tudo isto com compa-
tibilidade DLNA, seja sem fios seja pela 
ligação Ethernet. Para além disso, temos 
ainda duas entradas USB, uma do tipo B, 
para ligação ao computador, e outra do ti-
po  A para dispositivos Apple. A entrada 
USB  B é do tipo assíncrono, com capaci-
dade de leitura de ficheiros de resoluções 
até 24 bit/96 kHz. No caso de dispositivos 
Apple não são necessários drivers extra, 
enquanto que quando se utilizam equipa-
mentos que funcionam com o Windows 7 

NAD D 7050, 
o amplificador em rede 

ou superior se torna necessário descarre-
gar os drivers existentes no site da NAD. 
Para além disso, temos ainda uma entra-
da digital coaxial (RCA) e duas ópticas Tos-
Link. Uma grande diversidade de entradas, 
não acham? Mas parece faltar algo: e não 
é que o D 7050 não tem entradas analó-
gicas! Não há dúvida de que este amplifi-

cador está virado para um futuro em que 
o digital é rei, algo que não está assim tão 
distante. 

No que se refere a processamento de 
sinal, a NAD recorre à patenteada tecno-
logia Direct Digital, desenvolvida pela pri-
meira vez para o famoso amplificador M2. 
Isto significa que todas as funções de pré-
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-amplificação têm lugar no domínio digi-
tal, com recurso a sofisticado software que 
controla todos os aspectos da performan-
ce. Na saída do amplificador de potência 
o sinal digital é convertido para analógi-
co através de um simples filtro passivo de 
dois pólos. 

A especificação de potência da NAD 
está de acordo como a norma Full Disclo-
sure Power (FDP), o critério mais exigen-
te actualmente existente. A norma FDP 
especifica os valores de distorção para as 
condições mais extremas de utilização em 
termos da impedância da carga e dos ex-
tremos de frequência, em vez de o fazer 
apenas para uma frequência de 1  kHz e 
uma carga de 8 Ohm, como acontece com 
os amplificadores de quase todos os ou-
tros fabricantes. De acordo com a norma 
FDP o D 7050 pode fornecer 50 W nos dois 
canais, sobre cargas de 4 Ohm e para uma 
banda de frequências que vai dos 20 aos 
20.000 Hz, produzindo uma THD máxima 
de 0,004%. Ao mesmo tempo, a topolo-
gia «closed-loop», da NAD, compara o si-
nal de entrada com o sinal de saída (antes 
da conversão para analógico) para as co-

lunas, compensando eventuais diferenças 
antes de o sinal seguir para estas. 

Embora não esteja equipado com en-
tradas analógicas, o D  7050 possui uma 
saída estéreo deste tipo, para eventual li-
gação a um amplificador de potência, e 
ainda uma saída para subwoofer activo, 
filtrada internamente uma vez que apenas 
transporta para o exterior sinais de fre-
quência abaixo de 200 Hz. No entanto, es-
te valor, que é estabelecido por defeito na 
fábrica, pode ser ajustado através da App 
de que se fala em seguida. 

Juntamente com o D  7050 é forneci-
do um controlo remoto de pequenas di-
mensões que permite controlar as funções 
essenciais, mas o mais interessante é utili-
zar a App gratuita disponível para sistemas 
operativos Apple ou Android. É ainda mui-
to fácil aceder ao serviço online de música 
por streaming Spotify. 

Audições 
O D 7050 foi combinado com as Kef LS3/5A 
Raymond Cook Special Edition, umas colu-
nas que eu conheço muito bem, que me 
pareceram ser o par quase ideal para es-

te NAD. A fonte de música era o meu com-
putador pessoal equipado com o software 
JRiver e com acesso a uma extensa biblio-
teca de música arquivada num NAS Sino-
logy com uma capacidade total de 12 TB. 
O cabo de ligação ao computador era o 
Audioquest Carbon, e o cabo de coluna o 
Kimber 8TC. 

E foi um prazer começar a ouvir algu-
mas das minhas faixas favoritas de jazz, 
desde Glenn Miller a Cannonball Adderley 
e a Oscar Peterson. Foi muito interessan-
te constatar que a sonoridade global do 
D 7050 se aproxima muito da de um bom 
amplificador a válvulas. Não porque soas-
se demasiado meloso ou muito dourado, 
uma ideia preconcebida que muitos têm 
da amplificação a válvulas, mas porque 
soava bonito, com uma gama média de 
uma correcção tímbrica assinalável. Tinha 
ali na minha frente um som limpo, espa-
cial e arejado, só que combinado com uma 
capacidade de controlo das colunas que 
poucos amplificadores têm, sejam eles 
a válvulas ou a transístores. Apenas co-
mo uma referência, cito aqui a faixa Top-
sy, de Dick Hyman, do disco From the Age 
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of Swing, ao longo da qual se detecta um 
sentido rítmico assinalável que nos agar-
ra e faz seguir a música com uma atenção 
férrea do início até ao fim. O piano de Dick 
Hyman é o fio condutor da peça musical, 
com vários intróitos por parte deste fabu-
loso intérprete, mas o D 7050 conseguiu 
sempre não só iluminar quase como que 
com uma aura o pianista, como fez a tran-
sição sem qualquer hiato desde os solos 
de Dick para a energia necessária quan-
do todo o conjunto da banda intervinha. 
Os instrumentos soavam naturalmente en-
corpados, com um posicionamento quase 
absoluto de cada um deles e do seu intér-
prete no palco, como se eu estivesse a vê-
-los com os meus próprios olhos. 

E, embora não seja esse bem o «es-
pírito» das LS3/5A, porque não experi-
mentar algo um pouco mais agitado e 
enérgico, lembrei-me eu? E vai daí passei 
a Hotel California, dos Eagle, de que pos-
suo um ficheiro de 24 bit/96 kHz. E foi bo-
nito ouvir aquele que é considerado um 
dos mais belos solos de guitarra do mun-
do do rock, seguido dos tão conhecidos de 
todos nós impulsos quase telúricos das ba-

tidas da bateria. E o D 7050 mostrou à evi-
dência que tem uma excelente capacidade 
de controlo sempre que é necessário. Em-
bora nunca perca a compostura e mante-
nha sempre toda a verve e melodia dos 
momentos mais soft da música. 

Continuando com outro tipo de mú-
sica de que muito gosto, vou mencionar 
o Concerto para Piano e Orquestra de Be-
la Bartók, interpretado por Pierre Boulez, 
acompanhado pela Orquestra Sinfónica de 
Chicago. A resolução e o detalhe eram de 
primeira água, quase me permitindo con-
tar os intérpretes um por um, isto quase 
mesmo antes de eles entrarem em cena, 
uma vez que o palco espacial era muito 
amplo, como resultado de as colunas qua-
se desaparecerem, apesar de eu as ter co-
locado relativamente próximas, uma vez 
que penso ser esse o tipo de posiciona-
mento que a maioria dos compradores 
do D 7050 escolherá. A dinâmica, mesmo 
com as limitações que quase todos conhe-
cem muito bem nas LS3/5A, era de muito 
bom nível, com graves sólidos e bem pre-
sentes, e o equilíbrio tonal entre os me-
tais, as madeiras e as cordas era quase 

perfeito. Para um amplificador com este 
nível de potência e a este preço, direi mes-
mo que foi uma muito agradável surpresa. 

Conclusão
 Os tempos mudaram e os fabricantes têm 
que se adaptar a essas mudanças. A NAD 
é desde a sua fundação uma marca virada 
para a reprodução de música em alta qua-
lidade, venha ela de que fonte vier. Ho-
je em dia, a maioria dos consumidores ar-
mazena a sua música no computador ou 
num equipamento móvel, tal como um 
smartphone. Faz todo o sentido, portan-
to, propor-lhes um amplificador integrado 
que tenha toda a qualidade de reprodução 
audiófila que sempre caracterizou a NAD, 
aliada a uma versatilidade quase inesgo-
tável em termos de fontes que a ele se 
podem ligar. E, assim sendo, o D 7050 é a 
resposta às preces de todos aqueles que 
passaram a ter a sua música no formato 
digital e armazenada em suportes não fí-
sicos: aceita ficheiros de alta resolução, é 
simples de utilizar e tem uma excelente 
qualidade de som. Que mais se pode que-
rer?
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