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teste 

Leonel Garcia Marques

Qualquer audiófilo que se preze de-
senvolve uma relação especial 
com certas marcas e fabricantes. 

A marca do gira-discos que usou durante a 
adolescência, a do novo amplificador que 
comprou logo a seguir aos primeiros orde-
nados, a marca das colunas que estreou na 
nova casa. Misturam-se memórias de sons 
e de deleites musicais vários com memó-
rias de muitas outras coisas boas e impor-
tantes, e passamos a ter por esta ou aque-
la marca um carinho especial. 

Para mim, uma dessas marcas é a 
NAD. E, de facto, se o meu velho amigo 
Power Envelope 3020 falasse, as histórias 
que vos poderia contar… 

Vem isto tudo, a propósito do equi-
pamento que me coube em teste, o am-
plificador/DAC/streamer NAD da série 
Masters, o M10 BluOS Streaming Amplifier. 

O universo do áudio mudou de for-
ma estonteante nos últimos anos, quer 
nos produtos digitais para a mobilida-
de, quer nos equipamentos de alta-fide-
lidade propriamente ditos. A canadiana 
NAD Electronics International, reconhe-
ceu estas tendências muito precocemen-
te, porque desde cedo se dedicou a gerar 
as soluções para os problemas de última 
geração, dando especial atenção ao strea-
ming. A sinergia com a BluOS prova isso 

O amplificador  
/ DAC /  

Streamer NAD M10
A pequena caixa 

que não faz 
caixinha da sua 

qualidade

mesmo e coloca a NAD na vanguarda das 
soluções multilocal (multiroom) de strea-
ming. Além disso, no coração do M10 está 
um amplificador digital em classe D, numa 
das suas versões mais actuais e mais inte-
ressantes, o Hypex NCore. E, como cereja 
no cimo desta modernidade toda, o M10 
até incorpora o sistema Dirac Live Room 
para correcção digital da acústica das sa-
las onde é ouvida música e a conexão com 
os sistemas de controlo por voz, Alexa da 
Amazon e Siri da Apple. 

Descrição
O NAD M10 BluOS ocupa meio corpo, de cor 
negra, com 215 mm de largura, 260 mm 
de profundidade e 100 mm de altura, pe-
sando apenas 5 kg. A fronte é quase toda 
ocupada por um ecrã táctil de onde é pos-
sível aceder a todas as funções de coman-
do e, ou exibe a capa do álbum que está 
a ser reproduzido, ou mostra dois visores 
VU virtuais. Por cima, o M10 exibe ape-
nas o logótipo da NAD. Na parte de trás, 
o M10 tem uma entrada para trigger de 
12 V e uma saída de comandos recebidos 
por IR para sincronização com outros equi-
pamentos NAD, entradas de serviço para 
actualização de firmware, duas fichas para 
antenas Wi-Fi Bluetooth, dois pares de en-
tradas analógicas RCA, saídas para ampli-
ficador externo (passando o M10 a funcio-
nar como prévio), um par de saídas para 

subwoofer, duas entradas S/PDIF digitais, 
coaxial e óptica, uma interface HDMI ARC, 
uma porta USB, uma ligação LAN Ethernet 
e dois pares de saídas para colunas. O M10 
possui ligações sem fios Wi-Fi e aptX / ap-
tX HD através de um módulo Bluetooth de 
última geração da Qualcomm. 

No módulo de amplificação, e como é 
costume, o NAD usa a tecnologia soft-cli-
pping, com a potência de clipping defini-
da para 130 W a 8 Ω e de 260 W a 4 Ω, 
atingindo 160 W a 4 Ω e 300 W a 8 Ω em 
potência dinâmica (valor de pico) atra-
vés da tecnologia IHF, e pelo menos nomi-
nalmente duas vezes 100 W em potência 
contínua a 4 Ω e 8 Ω, através da tecnolo-
gia NCore da Hypex. Apresenta uma THD 
(20  Hz – 20  kHz) menor que 0,03% (de 
250 mW até 100 W, 8 Ω e 4 Ω), uma re-
lação sinal/ruído melhor que 85 dB (pon-
deração A, 500 mV na entrada, referida a 
1 W de saída a 8 Ω), frequência de respos-
ta a ± 0,6 dB de 20 Hz a 20 kHz, e separa-
ção de canais melhor que 75 dB (a 1 kHz) 
e 70 dB (a 10 kHz). 

O módulo de streaming integrado é 
baseado no da BluOS, permitindo o strea-
ming de áudio multilocal até 24  bit  / 
192 kHz, quer a partir de um servidor do-
méstico quer a partir de serviços da Net, 
tais como Spotify, Tidal ou Qobuz. Este 
módulo BluOS é controlado por meio de 
aplicações apropriadas da Apple (iOS), do 
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Google Android, do Amazon FireOS, da 
Apple OS X e do Microsoft Windows, ser-
vindo, portanto, sistemas baseados num 
computador e dispositivos móveis. 

O módulo DAC inclui um dos bem co-
nhecidos DAC’s ESS Sabre (a referência 
exacta não é divulgada em nenhuma in-
formação da marca) e o qual processa fi-
cheiros áudio PCM com resoluções até 
32  bit  / 384  kHz. Todos os formatos de 
áudio relevantes são compatíveis, incluin-
do o conteúdo codificado em MQA e o for-
mato DSD – neste último caso, e para já, 

apenas a partir de computadores Windows 
ou Mac, pois o sistema de gestão de fi-
cheiros nos sistemas operativos dos equi-
pamentos móveis é bastante complexo. 

Como referi acima, o M10 oferece a 
possibilidade de ajustamento digital pa-
ra correcção acústica de sala individual, 
o sistema Dirac Live Room (implementa-
do através do processamento de sinal ba-
seado num processador ARM Cortex A9 
de 1 GHz), mas a correspondente aplica-
ção DiracLive só irá estar disponível na 
próxima actualização da App de controlo, 

a qual está em desenvolvimento e, já fi-
nalizado este teste, viu anunciada por par-
te da NAD a data de lançamento de 16 de 
Abril. Através da mesma actualização vão 
igualmente estar disponíveis em formato 
lossless diversas estações da Radio Para-
dise. 

Audição
Liguei o M10 às minhas colunas B&W705 S2 
e também às Sonab OA6-typ 2, à rede do-
méstica através da App da BluOS (muito 
fácil e intuitivo), acedendo assim ao servi-
dor o Western Digital WD MyCloud Ex4100 
e também ao leitor Atoll SACD200, através 
de uma ligação RCA, centrando-se o meu 
teste nesta última fonte. Como já referi, o 
M10 apenas reproduz ficheiros DSD a par-
tir de computadores, de modo que os ouvi 
pelo M10 com a colaboração do meu pró-
prio streamer, um Aune S5, e DAC, um Ho-
lon Audio Cyan DSD DAC. 

Confesso que apesar de ter expecta-
tivas positivas e uma disposição «históri-
ca» favorável, o M10 surpreendeu-me. O 
som que apresentou foi coerente, correcto, 
musical e, sobretudo, com uma dinâmica e 
envolvência que não pensaria ser possível 
alcançar com um pequeno amplificador di-
gital. Esse dinamismo deveu-se talvez, um 
pouco, a um delinear bem marcante dos 
baixos, mas, seja como for, o espaço que 
o M10 foi capaz de conservar entre as no-
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tas e os sons, a sua rapidez e precisão de 
resposta sugerem um amplificador mais 
potente, mais caro e analógico! Grande 
evolução da classe D, não há dúvida. 

Mas mais concretamente, 
vamos às audições. 
Comecemos pela música clássica, Caval-
li e Purcell, dois compositores muito dife-
rentes, o primeiro exigindo malabarismos 
impressionantes dos intérpretes, o segun-
do a requerer simplicidade e sobriedade. 
Um bom teste para o M10. As vozes deli-
cadas de Phillippe Jaroussky (contra-tenor) 
e de Rowan Pierce (uma novíssima sopra-
no) soaram optimamente, com um gran-
de controlo nos agudos absoluto, e gran-

Playlist

Phillippe Jaroussky & Artaserse Ombra Mai Fu – Cavalli Opera Arias  CD Erato

Rowan Pierce Henry Purcell – The Cares of Lovers  CD Linn

Bolette Roed J. S. Bach Sonatas + Partitas + Suites  
(c/ arranjos para flauta de bisel)

CD Ondine

Les Talens Lyriques (Rousset, dir.)  Couperin Les Nations CD Aparté

Bud Shank & Phil Woods Live at Yoshi’s CD Capri Records

Carmen Gomes Inc. Don’t You Cry download Native DSD256

J. S. Ondara Tales of America CD Verve Forecast

Rhiannon Giddens, Amythyst Kiah, 
Leyla McCalla e Allison Russell 

Songs of Our Native Daughters CD Smithsonian Folkways 
Recordings
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de musicalidade, talvez apenas com uma 
tonalidade um tudo-nada viva, mas sem 
qualquer estridência. Mais difícil foi ain-
da o desafio da flauta de bisel de Bolle-
tte Roed. O contínuo registo agudo pode 
tornar-se agressivo ou cansativo se a re-
produção contiver estridência ou brilho. E, 
curiosamente, nesta gravação não detectei 
qualquer vestígio da tonalidade mais viva 
acima referida e, assim, pude acompanhar 
o pensamento de Bach, com todo o de-
leite e sem nenhum esforço. Finalmente, 
As Nações de Couperin, uma bela peça or-
questral, variada tímbrica e ritmicamente. 
O M10 manteve um nível alto, com gran-
de correcção e sobriedade no tratamento 
das diferentes tonalidades, exibindo uma 
invejável doçura e musicalidade nos 
médios. 

No jazz, Bud Shank e Phil Woods soa-
ram magníficos, deixando o M10 que par-
tilhássemos o entusiasmo dos afortunados 
que puderam viver esse duelo em saxofo-
ne alto ao vivo e a cores. Contraste, swing 
e controlo. A trilogia da boa reprodução do 
jazz, estava toda cá do meu lado e num 
palco sonoro de considerável extensão. A 
gravação da Carmen Gomes com um úni-
co microfone, o Josephson C700S, é de ex-
traordinária qualidade. Aqui, os baixos 

fizeram-se ouvir com grande extensão, re-
dondos e poderosos, a guitarra ácida, mas 
muito subtil e inventiva, e a voz de Car-
men Gomes inexcedivelmente bluesy co-
mo é seu apanágio. O jazz é a praia do 
M10. 

A grande descoberta folk do ano, a voz 
de J. S. Ondara perpassou para o lado de 
cá, cheia de calor, humanismo e emoção. 
E o quarteto fantástico de cantoras negras, 
Rhiannon Giddens, Amythyst Kiah, Leyla 
McCalla e Allison Russell, (re)-interpretan-
do ou re-(inventando) melodias e poemas 
acerca da escravatura, fizeram-se ouvir em 
sofrimento e sentimento, mas sempre em 
dança, sempre em dança (como cantam 
numa das canções). Com uma grande aju-
da da quase total neutralidade, do extenso 
palco sonoro entre as vozes e do absoluto 
controlo do M10. 

Conclusões
Aqui está uma proposta de «um quase tu-
do-em-um» (só falta leitor de CD’s) que 
não é exactamente barato para um pe-
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queno equipamento deste tipo, mas é ba-
rato para este nível de qualidade. E a fu-
tura implementação do sistema Dirac Live 
será uma mais valia não despicienda pa-
ra quem tenha condições acústicas não 
optimizadas no local de audição – e quem 
é que as tem?

Mas o M10 não tem só qualidade au-
diófila. Às suas pequenas dimensões, 
acrescem conveniência e sobriedade esté-
tica. Dois atributos que farão, sem dúvida, 
aumentar o SAF (Spouse Aproving Fac-
tor), o que facilita muito a aquisição, não 
monetariamente é certo, mas por outros 
meios igualmente importantes. 
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