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AudioQuest 
faz apresentação 
enérgica na Esotérico

Jorge Gonçalves

Adam Shaw-Cotterill, da Audio-
quest, esteve recentemente em 
Portugal para, nas acolhedoras 

e bem equipadas instalações da Esotéri-
co, falar em pormenor sobre as propostas 
da AudioQuest na área da alimentação de 
sector dos equipamentos de áudio. E, se 
existe área a que o conhecido fabricante 
de cabos e acessórios tenha dado especial 
atenção nos últimos anos, não há dúvida 
de que quer a filtragem de sector, quer a 
produção de cabos de alimentação ocu-
pam posição destacada. 

Adam começou por falar sobre os 
avanços nos filtros de sector, nomeada-
mente desde que a marca contratou Garth 
Powell, o qual tinha estado anteriormen-
te na Furman, um fabricante de equipa-
mentos de filtragem de sector destinados 
ao mercado profissional. Garth está por 
detrás do Niagara 5000, testado na edi-
ção anterior desta revista, bem como do 
conjunto de tomadas Niagara 1000 e do 
topo-de-gama 7000. Foram destacados 
detalhes tais como a excelente qualida-

de de contacto das tomadas usadas nes-
tes equipamentos, bem como o facto de 
o Niagara 7000 estar equipado com dois 
transformadores de isolamento com enro-
lamentos secundários do tipo balanceado 
(com o ponto central ligado à terra) para 
cancelamento de ruído. Estes transforma-
dores alimentam, cada um deles, quatro 
tomadas destinadas à alimentação de fon-
tes e equipamentos de baixo consumo. 

Foi igualmente dado destaque à no-
va gama Storm de cabos de alimentação, 
constituída pelos modelos Tunder, Torna-
do, Hurricane e Dragon, o mais caro. Têm 
todos uma impedância característica ex-
tremamente baixa e podem ainda ser for-
necidos nas versões High-Current, para 
amplificadores de potência, e Source, para 
equipamentos de menor consumo. 

O Niagara 1000 foi demonstrado num 
sistema «mais acessível», baseado nas co-
lunas Dynaudio Special Forty, alimentadas 
pelo amplificador de potência NAD M22, 
o qual recebia o sinal enviado pelo pré-
vio digital M12. Para melhor avaliação dos 
resultados foram utilizados cabos Thunder 
na alimentação de sector, os quais foram 1
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ligados alternadamente a uma extensão 
convencional com várias tomadas ou ao 
1000, e os presentes ficaram bem cientes 
das vantagens da utilização quer de filtros 
de sector, quer de cabos de alimentação 
de qualidade. 

E passámos em seguida ao segundo 
sistema, instalado no auditório maior da 
Esotérico, e constituído por: colunas Fo-
cal Sopra Nº 3, amplificadores de potência 
Electrocompaniet Ampliwire 180, prévio 
EC 4.8 e leitor de média ECM 2, da mes-
ma marca, e leitor digital NAD M50.2. A 
música vinha maioritariamente do servi-
ço de streaming Tidal. E aqui, em face da 
qualidade do sistema, foi-se para uma so-
lução em que o custo não era uma limita-
ção: possibilidade de comparação entre os 
Niagara 5000 e 7000, com recurso a cabos 
de alimentação que iam dos Hurricane aos 
Dragon. E, para quem como eu já convi-
veu algum tempo com o Niagara 5000, foi 
revelador descobrir que era possível per-

ceber um salto de desempenho perfeita-
mente detectável quando se passou para 
o 7000. A espacialidade, a capacidade de 
destrinça entre instrumentos e linhas me-
lódicas, a velocidade dos transientes, tudo 
isto assumiu valores qualitativos nitida-
mente mais elevados. Só por isso já valeu 
a pena ter-me deslocado até à Esotérico, 
mas claro que há sempre outras mais-va-
lias, tais como o contacto com as pessoas 
que conferem um cariz especial a estes 
eventos.

1 Niagara 1000

2 Sistema da sala principal da Esotérico.

3 Niagara 5000

4 Adam descreveu em detalhe os aspectos 
construtivos dos novos cabos da gama 
Storm.

5 É possível constatar aqui que não se pou-
pou no número ou qualidade dos cabos 
de alimentação.
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