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OS PRODUTOS DO ANO 
2014-2015

João Zeferino

Chegados ao final de mais um ano 
é altura para rever todos os testes 
que foram feitos ao longo do ano 

transacto. A tendência para a prevalência 
de equipamentos do segmento médio/al-
to mantém-se, ainda que este ano tenham 
sido enviados para a nossa análise alguns 
exemplares quer do segmento de entrada, 
quer do high-end mais puro e duro. 

O ano de 2014 foi especialmente pró-
digo em equipamentos da família dos am-
plificadores, precisamente a categoria que 
reúne mais prémios, e também em solu-
ções digitais de streaming, armazenamen-
to de ficheiros, NAS e DAC’s, revelando a 
cada vez maior procura no mercado por 

este tipo de soluções em detrimento do 
clássico leitor de CD’s. Por outro lado e em 
face das últimas notícias, que dão conta 
de um crescimento significativo da procu-
ra de discos de vinilo, é de esperar no futu-
ro um aumento na procura por gira-discos 
e todos os componentes que constituem a 
fonte analógica, desde as células de leitu-
ra até aos prévios de phono. 

Sem mais demoras, vou passar à 
apresentação dos produtos que mere-
ceram o destaque especial da equipa da 
Audio & Cinema em Casa, não sem antes 
felicitar quer as marcas premiadas, quer os 
respectivos distribuidores nacionais. 

Selecção dos 
melhores 
equipamentos 
analisados pela 
Audio & Cinema 
em Casa em 
2014
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AMPLIFICADOR INTEGRADO < 1000 €

NAD D 7050
Testado na Audio n.º 248
Setembro/Outubro de 2014
A NAD é desde a sua fundação uma mar-
ca virada para a reprodução de música 
em alta qualidade, venha ela de que fon-
te vier. Hoje em dia, a maioria dos consu-
midores armazena a sua música no com-
putador ou num equipamento móvel, tal 
como um smartphone. Faz todo o senti-
do, portanto, propor-lhes um amplifica-
dor que tenha toda a qualidade de repro-
dução audiófila que sempre caracterizou 
a NAD, aliada a uma versatilidade qua-
se inesgotável 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 su-
portes não físicos: aceita ficheiros de al-
ta resolução, é simples de utilizar e tem 
uma excelente qualidade de som. 

Rep.: Esotérico

Telef.: 219 839 550

Preço: 999 o 
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