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TESTE

NAD M33 
uma chave 
abre-tudo 
para o 
digital

Audio & Cinema em Casa20

Jorge Gonçalves

O NAD Masters M33 foi uma inte-
ressante surpresa no mundo au-
diófilo e recebeu diversos galar-

dões, entre eles um prémio EISA, desde o 
primeiro dia em que apareceu no merca-
do. De facto, há já mais de uma dezena de 
anos que a NAD vem investigando diver-
sos aspectos do processamento e amplifi-
cação digital de sinais. E essa dedicação à 
área digital foi reforçada com o spin-off da 
Bluesound, fundada por um grupo de en-

genheiros que trabalhavam na marca e li-
gada à NAD desde o início. Embora tenha 
a sua linha própria de produtos, alguns de-
les líderes de mercado na gama a que per-
tencem, a Bluesound continua a trabalhar 
com a NAD no desenvolvimento de pro-
dutos em que as tecnologias digitais in-
tervenham – e quais são aqueles em que 
isso não acontece? Isso aconteceu com di-
versas referências da linha topo-de-gama 
Masters e claro que o M33 não poderia ser 
uma excepção. 

Começando pelo princípio, há que real-
çar que o M33 vem preencher uma lacu-
na na gama Masters, pois existia já quase 
tudo nesta gama, desde DAC’s a prévios, 
amplificadores AV e amplificadores de po-
tência e mesmo um «tudo em um» como 
o M10, mas faltava um integrado de al-
to nível com todas as capacidades que um 
consumidor moderno exige. E é isso que 
o M33 é: um amplificador integrado high-
-end que está completamente à vontade 
no domínio digital; através do «sistema 
operativo» BluOS, tem potência para dar e 
vender e ainda inclui uma entrada de pho-
no de grande qualidade. Junte-se a tudo 
isso um design exterior altamente atraen-
te e uma construção industrial de criar 

água na boca aos apreciadores do har-
dware e claro que só podemos ter uma 
combinação vencedora. 

Descrição técnica
A simplicidade normalmente resulta mui-
to bem e isso é uma vez mais patente no 
M33. O painel frontal é do mais espartano 
que existe, com uma zona central a negro 
destacada em relação ao painel propria-
mente dito, este anodizado na cor natural. 
Nessa zona central destaca-se de imediato 
o mostrador LCD a cores e sensível ao to-
que, de grandes dimensões (7 polegadas 
de diagonal), suficientes para se poder pa-
ra ver filmes em formato 21:9! Do lado es-
querdo está o logótipo da NAD e que não 
é mais que isso, trata-se apenas de um in-
dicador do estado de funcionamento que 
muda de laranja para branco para sinali-
zar a passagem do estado de standby para 
activo e não vale a pena pressioná-lo pa-
ra ver o que acontece: tem que se colocar 
o dedo no sensor existente na parte supe-
rior e central do painel frontal para o M33 
acordar. Por debaixo desse logótipo, qua-
se escondida, temos a saída para ausculta-
dores. O mostrador permite o acesso a um 
amplo conjunto de funções e ajustes, que 
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incluem a apresentação de dois vuímetros, 
a utilização de controlos de tonalidade, a 
leitura das diversas temperaturas nos mó-
dulos internos e assim por diante. 

O painel traseiro do M33 não tem qua-
se um milímetro quadrado livre: ficha IEC 
de entrada do sector com interruptor geral 
incorporado, oito saídas terminais da WBT 
para as colunas (saídas para cada canal 
duplicadas para bicablagem ou para quan-
do do funcionamento em ponte); duas en-
tradas analógicas, uma de phono (apenas 
para cabeças MM) e outra de nível de li-
nha, duplicada em RCA e XLR, uma saída 
pré-amplificada e outra saída estéreo para 
subwoofer. Já no que se refere a entradas 
digitais temos duas ópticas e duas coaxiais 
S/PDIF, uma XLR compatível com a norma 
AES/EBU, uma LAN/Ethernet; uma USB, 
utilizada para correr o sistema de correc-
ção acústica Dirac Live e para ligar a um 
dispositivo externo (pen ou disco duro  / 
SSD), e uma USB mini para manutenção; o 
leque de ligações traseiras é complemen-
tado pela ficha RS232 e pela entrada de 
sinais IR provenientes de outros equipa-
mentos, bem como pelas entradas de tri-
gger e ainda pela entrada HDMI ARC para 
ligação a um televisor e, a finalizar, um co-
mutador para se poderem colocar os dois 
canais em ponte para aumentar a potên-
cia de saída do canal único assim obtido. 

Para acabar, falta mencionar as fichas pa-
ra as antenas Wi-Fi e Bluetooth, forneci-
das com o equipamento, e ainda que, do 
lado esquerdo, temos as duas ranhuras da 
estrutura modular MDC que aceitam capa-
cidades extra a instalar no futuro. No ca-
so do Bluetooth é utilizada a versão mais 
recente do codec, a qual implica «ape-
nas» uma compressão de quatro vezes e 
tem uma resolução de 24 bit, sendo mes-
mo possível enviar som para auscultado-
res compatíveis com o formato. 

Apesar da minha experiência ao lon-
go de todos estes anos me ter forçado a 
desenvolver um bom conjunto de ferra-
mentas de organização, descrever uma 
máquina como este M33 é uma tarefa 
quase hercúlea, em face de tudo aquilo 
que ele pode e sabe fazer. Vou tentar ser 
o mais exacto possível mas também não 
quero cansar os meus leitores e vou dedi-
car-me fundamentalmente a falar sobre os 
aspectos mais importantes das suas vasta 
capacidades. 

Tenho desde já que destacar aqui 
uma inconsistência encontrada no ma-
nual de utilização relativamente à entra-
da de phono pois neste manual, na página 
9, é indicado que esta entrada é apropria-
da apenas para cabeças do tipo MM, is-
to embora nas características se refira que 
é possível utilizar cabeças MM (impedân-

cia der entrada de 56  kOhm e sensibili-
dade de 1,2  mV) ou MC (impedância de 
entrada de 100  Ohm e sensibilidade de 
100 µV). Depois de consultar os menus de 
ajustes verifiquei realmente que é possí-
vel comutar esta entrada de MM para MC 
mas não encontrei qualquer possibilidade 
de ajustar o ganho global nem a impedân-
cia de entrada, o que é muito limitativo, 
pois a sensibilidade e a impedância de en-
trada definidas por defeito para a secção 
MC, por exemplo, estão nitidamente vi-
radas para a utilização de uma cabeça ti-
po Ortofon dos velhos tempos, de muito 
baixo sinal de saída, e com uma outra ca-
beça de nível de saída hoje em dia mais 
normal (300 a 400 µV) vamos ter proble-
mas de saturação. Fica desde já aqui a no-
ta, com a promessa de que este assunto 
será mais esmiuçado mais à frente. Con-
tinuando com as discrepâncias, também li 
algures numa análise feita ao M33 que a 
entrada USB só servia para implementar o 
Dirac Live, o que não é verdade: ao inserir 
um dispositivo USB nesta entrada recebe-
mos o aviso na App BluOS de que tal acon-
teceu e a entrada USB que normalmente 
não está assinalada no menu de entradas 
aparece listada logo a seguir a «Bibliote-
cas». Os ficheiros MQA ficam assinalados 
na App através do logótipo do formato, o 
mesmo acontecendo no painel frontal. 
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Abertas as entranhas deste animal 
raro, destacam-se desde logo, do lado 
esquerdo, os dois amplificadores de po-
tência, ligados umbilicalmente aos dissi-
padores de calor. A tecnologia utilizada, 
designada Purifi Eigentakt Class  D resul-
ta do trabalho de dois grandes projectis-
tas da Hypex, Bruno Putzeys e Lars Risbo, 
e é um desenvolvimentos da NCore. Nesta 
tecnologia utiliza-se um amplificador UcD 
seguido de um filtro que emula o compor-
tamento / resposta desse mesmo ampli-
ficador, com as saídas de ambos a serem 
aplicadas a um comparador que subtrai os 
dois sinais um do outro. Daqui resulta um 
sinal de erro que não é mais que a distor-
ção inserida pelo amplificador e que, atra-
vés de um atenuador inserido na malha 

de realimentação, é aplicado na entrada 
em oposição de fase, cancelando-se as-
sim praticamente toda a distorção de am-
plificação. Para tal são necessários níveis 
elevados de realimentação (neste caso 
75 dB), mas o resultado é uma distorção 
total quase nula, 0,005%, e uma impedân-
cia de saída de 0,006 Ohm, o que por sua 
vez dá origem a um elevadíssimo factor de 
damping que assegura um férreo controlo 
sobre toda e qualquer coluna. 

O coração do funcionamento do M33 
é o «sistema operativo» BluOS, que tem 
amplas capacidades multiroom e de strea-
ming de áudio em alta resolução, incluin-
do desde há pouco tempo a capacidade de 
descodificação de ficheiros MQA. Este sof-
tware corre em linguagem Linux num pro-

cessador ARM NXP de 1 GHz e conta com 
nada menos de 20 serviços de streaming 
de música integrados, incluindo os mais 
utilizados, tais como AirPlay 2, Amazon Ul-
tra HD, Spotify, Tidal, Idagio e Qobuz. A re-
solução máxima é de 24 bit / 192 kHz e os 
formatos incluem FLAC, WAV, WMA, OGG, 
WMA-L, ALAC, OPUS, FLAC, MQA, WAV, AI-
FF, MP3, AAC. Nenhuma das entradas acei-
ta DSD e o M33 não reconheceu mesmo os 
ficheiros DSD ou DXD que tenho no meu 
NAS. Todos os formatos têm que ser con-
vertidos para PCM assim que entram pois, 
quer o processamento Dirac Live, quer o 
controlo de volume digital, só aceitam es-
te formato. Quando a certificação Roon 
estiver concluída deverá implicar a conver-
são de DSD para PCM a 24 bit / 176,4 kHz, 
alvitro eu. Até cerca de um mês atrás a 
NAD não tinha ideia sobre quando estaria 
terminado o processo de certificação Roon 
e, como ele não tem entrada USB tipo B e 
o Roon Nucleus+ só aceita este tipo de li-
gação, não pude avançar nada em termos 
de exploração das possibilidades de fun-
cionamento do M33 como Roon end-point. 
Por outro lado, no site da NAD nada consta 
sobre a compatibilidade Roon, o que po-
de ser resultado de há cinco ou seis meses 
para cá a Roon ter tornado muito mais rígi-
das as normas ligadas aos procedimentos 
de certificação, o que implica que enquan-
to essa certificação não for confirmada, o 
fabricante não pode utilizar a sigla «Roon 
Ready». Ainda tentei utilizar a ligação HD-
MI mas aí recebi a mensagem de que o 
processo de certificação não estava con-
cluído, portanto, uma vez mais, nada a fa-
zer. Logo, nada de concreto se poderá dizer 
para já sobre a possibilidade de o M33 tra-
balhar com o Roon, talvez tenha de se es-
perar por um módulo MDC que inclua uma 
placa Intel NUC e as respectivas ligações 
USB, quem sabe. Mas nada disso coloca 
em causa os excelentes resultados que se 
obtêm com o BluOS, por isso vamos em 
frente que por aí é que é o caminho. 

O DAC utilizado no M33 é um Sabre 
ESS 9028PRO, com uma arquitectura de 
32 bit / 384 kHz, equipado com capacida-
des de minimização de jitter e conjugado 
com o filtro digital programável ESS 9028, 
este último perfeitamente adequado pa-
ra a descodificação final do MQA. O pro-
cessador central implementa igualmente 
uma versão do software Dirac Live – um 
sistema de correcção acústica e não de 
correcção da sala, como ficou infelizmen-
te estabelecido a partir da tradução à letra 
da sua designação na língua anglo-saxóni-
ca. E isto porque o software não efectua 
qualquer alteração na sala em si (como 
nunca o poderia fazer) mas igualiza o som 
de modo a compensar os efeitos nefastos 
das ressonâncias e assimetrias que se tra-
duzem em picos e zonas de atenuação na 
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resposta em frequência. Trata-se daquilo 
que se designa no âmbito da engenharia 
por «engenharia inversa», ou seja, tratar 
das consequências do problema analisan-
do-o do fim para o princípio: sabendo de 
antemão que a reprodução de sons na sala 
vai implicar reforços ou atenuações em de-
terminadas frequências, o DSP efectua as 
operações inversas das atenuações e dos 
reforços, garantindo-se assim uma respos-
ta em frequência o mais linear possível. Há 
quem prefira fazer o tratamento acústico 
da sala de modo a evitar que as situações 
atrás indicadas ocorram, e quem goste 
mais da correcção acústica. Novamente, a 
cada um o seu gosto, e gosto é coisa que 
nunca se discute. O Dirac actua principal-
mente nas frequências de 500 Hz para bai-
xo mas os seus efeitos são perfeitamente 
audíveis ao longo de toda a gama de fre-
quências. Um conjunto de três fontes de 
alimentação de elevada potência e situa-
das junto ao painel frontal encarrega-se 
de fornecer energia aos diversos circuitos 
de processamento e amplificação. 

Do conjunto de acessórios que acom-
panham o M33 destaca-se uma pen USB 
que mais parece uma chave de um veícu-
lo de alta gama e que contém tudo aqui-
lo que faz falta, incluindo um conjunto de 
informação técnica e fotografias, algo que 
nunca vi em nenhum equipamento de áu-
dio, e o manual do utilizador em PDF, algo 

bem necessário pois o guia de instalação 
rápida não diz praticamente nada sobre 
um equipamento bem versátil. O contro-
lo remoto é um «oito em um», pois é pro-
gramável e tem oito teclas que permitem 
escolher qual o tipo de equipamento que 
está a ser comandado. O microfone neces-
sário para as medições que permitem ao 
software Dirac Live efectuar as correcções 
devidas faz igualmente parte dos acessó-
rios, ou seja, não faltava mesmo nada para 
colocar o M33 a tocar e foi o que fiz. 

Audições
Quase novinho a sair da caixa, o M33 foi 
inserido no meu sistema habitual, substi-
tuindo o conjunto de electrónica Inspira-
tion  1.0, da Constellation, e tendo como 
fonte analógica, o gira-discos Basis com 
braço SME V Gold e cabeça Air Tight PC1 
Supreme. As colunas eram inicialmente as 
Quad ESL63 Pro, e os cabos de intercone-
xão e coluna eram predominantemente da 
gama Select, da Kimber. O cabo de ligação 
Ethernet era um cabo profissional Cat  7 
que comprei há pouco tempo e que me 
tem surpreendido pela seu elevado nível 
de desempenho. Na alimentação de sector 
pontuava a régua Shunyata, à qual liga-
vam todos os equipamentos electrónicos 
em uso, com o M33 a ser ligado através do 
cabo Tiglon TPL-2000A. Ao longo do teste 
pude ainda combinar o M33 com as Fink-

Team KIM e com as minhas B&W 802D2. 
Como o M33 precisava de funcionar 

por algumas horas antes de qualquer audi-
ção atenta, resolvi começar por prepará-lo 
para poder reproduzir as fontes de músi-
ca que mais utilizo que são os ficheiros de 
áudio contidos no meu NAS Synology DS-
1513+ e o streaming através do Tidal. E, 
sendo uma aplicação que já utilizei algu-
mas vezes, posso confirmar que o funcio-
namento do BluOS tem vindo a melhorar 
ao longo do tempo e é agora muito sim-
ples e intuitivo. No Tidal levou algum tem-
po a apresentar as minhas playlists, mas 
no fim tudo apareceu certinho no seu lu-
gar e com o «bónus» de alguns Mix prepa-
rados pela Tidal de acordo com as minhas 
preferências de audição dos últimos me-
ses. A estrutura da App poderia ser um 
pouco mais simples de entender e com 
acessos directos a funções – torna-se ne-
cessário saltar de sítio para sítio para ace-
der a acções que deveriam ser imediatas 
mas, novamente, é tudo uma questão de 
hábito e eu já funciono com o Roon há 
muito tempo, pelo que estou seguramen-
te viciado numa determinada estrutura or-
ganizativa. 

Os ficheiros armazenados na rede do-
méstica ficam disponíveis no BluOS na 
secção «Bibliotecas» e, vantagem muito 
importante em relação ao Roon, as pas-
tas originais definidas quando da arruma-
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ção efectuada segundo os meus ditames 
são mantidas, o que é um grande alívio. 
Pessoalmente gosto de arrumar a música 
de acordo com as minhas preferências e 
tenho pastas diversas com categorias tais 
como «Ficheiros DSD», «PCM HD», «MQA» 
e assim por diante numa quantidade apre-
ciável de alternativas, uma vez que já atin-
gi a respeitável capacidade de 6  TB em 
ficheiros de música. O Roon mistura tudo 
isto segundo as habituais classificações de 
Álbuns, Artistas, Géneros e assim por dian-
te, o que fica muito bonito mas não faci-
lita nada as coisas quando, por exemplo, 
quero comparar um ficheiro MQA com o 
ficheiro original. Ao que me parece, qua-
se todos os engenheiros que desenvolvem 
aplicações tais como o Roon e BluOS, pa-
ra além do Twonky, Foobar2000 e assim 
por diante, aprenderam na mesma esco-
la e quando interrogados sobre porque é 
que não é possível, por exemplo, agrupar 
ficheiros por formato, resolução ou outros 
detalhes para mim essenciais, limitam-se 
a responder, como já me aconteceu, que 
o software que desenharam não foi feito 
para essas coisas! Portanto, embora, como 
eu digo no editorial desta edição, as coisas 
tenham melhorado muito, ainda há ares-
tas por limar na interface entre o áudio e 
a informática e alguns projectistas olham 
segundo um certo ponto de vista e outros 
segundo outro, às vezes coincidindo com 
a nossa maneira de pensar, outras não. A 
conclusão a tirar é que isto é um pouco co-
mo que a ligação que os amantes do fute-
bol fazem a um determinado clube, raras 
vezes com origens em aspectos racionais, 
mas sempre com fervor. Portanto, assim 

como alguns torcem pelo clube da sua cor 
e defendem com unhas e dentes tudo o 
que tenha a ver com ele, na informática há 
quem seja fã indefectível de determina-
das linguagens e estruturas e se especiali-
ze nelas, ignorando pura e simplesmente 
tudo o que o possa desviar desse caminho 
de devoção. É a vida, como dizia o famoso 
boneco do Contra Informação do na altu-
ra nosso primeiro-ministro e agora secre-
tário-geral da ONU. 

Posso então agora passar às notas de 
audição, e já não era sem tempo, dirão al-
guns. E a primeira coisa que devo dizer 
desde já é que, em termos sónicos, o M33 
foi pura e simplesmente o melhor equipa-
mento NAD que alguma vez passou pelas 
minhas mãos: fresco, jovial, como um pal-
co sonoro imenso mas sempre muito bem 
definido e um controlo de grave absolu-
tamente férreo. Falarei um pouco mais 
adiante da sua combinação com as B&W 
802D2, mas fica já aqui exarado que estas 
colunas, que são em meu entender as me-
lhores 802 que a B&W fabricou até hoje, 
emitiram dos melhores graves que algu-
ma vez lhes ouvi: cheios sem ser de mais, 
intensos, quase perfumados com o cheiro 
das peles dos tambores e com uma defi-
nição rítmica de fazer bater o pé logo aos 
primeiros acordes. Ouvir um órgão repro-
duzido por este duo é quase como entrar-
mos na Sé de Lisboa e sentir a necessidade 
de prestar preito, quase mesmo rezar por-
que cada música interpretada por Antoi-
ne Sibertin-Blanc era quase como que uma 
oração musical, e termos ali o grande in-
térprete de órgão na nossa frente, regres-
sado como por magia lá do outro mundo 

onde deve estar acompanhado pelos me-
lhores músicos. E isto porque o instrumen-
to é reproduzido não só transmitindo a 
mestria de quem o tocou mas também de 
modo completo, único e coerente, desde 
os sons dos tubos mais pequenos aos pro-
venientes daqueles de enorme dimensão 
que podem reproduzir sons até 8 Hz. Os in-
teressados em saber algo mais sobre este 
fabuloso músico podem fazer uma pesqui-
sa no YouTube ou, se forem muito afortu-
nados, conseguir comprar o disco de vinilo 
Flores de Música, hoje em dia uma ver-
dadeira raridade porque a primeira edição 
é de 1968. Mas há alguns CD’s de edição 
mais recente, um deles produzido duran-
te a Expo 98, segundo a Discogs. Eu tive o 
privilégio de ouvir dois dos seus concertos 
na Sé de Lisboa e nunca mais os esqueci. 

Uma característica importante de 
qualquer equipamento electrónico de re-
produção é a sua capacidade para colo-
car perante o ouvinte uma representação 
credível dos instrumentos intervenien-
tes na interpretação de uma peça de mú-
sica, quer do ponto de vista global quer 
em termos individuais, colocando-os no 
meio mas igualmente para além das co-
lunas, quer lateralmente quer em profun-
didade. Os mesmo muito bons conseguem 
criar uma ilusão de espaço entre instru-
mentos e entre vozes. A minha nota máxi-
ma de avaliação neste aspecto está ligada 
ao facto de tudo isto acontecer sem que o 
cérebro tenha que trabalhar arduamente 
para conseguir tecer estas pistas de loca-
lização e elas ocorrerem tão naturalmente 
como a nossa respiração, permitindo-nos 
desfrutar ao máximo da música e deixar-
mo-nos envolver por ela. E é este último 
o caso do M33, que alia timbres bonitos, 
rapidez de resposta, controlo de grave a 
uma capacidade de recriação do palco es-
pacial que parece quase impossível. Assim 
dá gosto ouvir música. A Sinfonia N.º 39 de 
Mozart é uma peça extremamente inte-
ressante, como quase toda a música deste 
compositor, e a Orquestra Barroca Ingle-
sa, conduzida por John Eliot Gardiner, uti-
lizando instrumentos da época, tem uma 
das mais belas interpretações que conhe-
ço desta deliciosa peça musical. Ouvida 
através das Quad ESL63 e do M33 soou co-
mo quase nunca: não me lembro de algu-
ma vez ter ouvido um contrates tão forte 
entre o lirismo e o quase heróico impul-
so do primeiro movimento, uma harmonia 
tão perfeita como a de que em apercebi 
no segundo, e uma definição tão exacta 
e precisa dos contrastes tímbricos no ter-
ceiro movimento. O arranjo de Eliot Gardi-
ner faz com que certas partes da obra se 
assemelhem a algumas da sinfonia Eroi-
ca do mesmo Mozart e confere-lhe um fi-
nal talvez um pouco mais extenso mas em 
que o M33 trouxe até mim toda a envol-



MAI - JUN 2021 / 288

vência emocional da peça sem colocar em 
causa o timbre ligeiramente mais áspero 
dos instrumentos do início do século XIX. E 
somos brindados com um encore, mesmo 
que não se batam palmas, o que é uma 
falha imperdoável depois de um esforço 
combinado tão bem conseguido que se 
traduz num som limpo de asperezas, mui-
to bem focado e belamente equilibrado. 
Uma performance para recordar por bas-
tante tempo. 

Antes de falar no Dirac Live, vou ape-
nas mencionar mais uma nota de audi-
ção, para não cansar quem me seguiu até 
aqui. E não será preciso uma grande do-
se de imaginação para chegar à conclusão 
de que o tema terá de ser jazz. Pois ti-
nha mesmo de ser, com nada menos que o 
quarteto de Dave Brubeck em Moscow Ni-
ght, um dos primeiros resultados da glas-
nost, pois foi gravado em Março de 1987. 
E, não tirando qualquer brilho a Brubeck, 
permitam-me distinguir o modo como o 
M33 se apoderou do clarinete de Bill Smith 
e lhe deu uma vida e uma presença notá-
veis, mesmo quando ele assume momen-
tos de interpretação que parecem quase 
intermináveis, como em Theme for June, 
onde Bill constrói uma verdadeira casca-
ta de notas que alternam entre momentos 
surpresa e outros de perfeito completa-
mento de expectativas, ilustrando uma 

vez mais o âmago daquilo que é a estru-
tura de uma peça de jazz. E Dave apare-
ceu-me com as suas imagens de marca, 
tais como uma estrutura musical pulsan-
te, fortes varrimentos laterais sobre as te-
clas, principalmente para o lado esquerdo 
e uma forte personalidade lírica, com os 
timbres característicos do piano e dos res-
tantes instrumentos a serem reproduzi-
dos com admirável veracidade. Com toda 
esta estrutura musical ali na minha fren-
te, foi com grande deleite que ouvi a faixa 
bónus com o famosíssimo Take Five. Tanto 
que não tomei notas de audição e apenas 
me recostei para ouvir música, aceitando o 
amável convite do M33. 

Um dos aspectos mais interessantes 
do M33 é o facto de ele vir com uma ver-
são do software Dirac Live integrada. Não 
há sala que não tenha os seus problemas 
e não necessite de «tratamento acústico» 
seguindo as palavras dos fabricantes de 
software de correcção acústica que con-
tinuam a dizer que eles fazem o trata-
mento ou correcção de salas. As minhas 
duas salas de audição, situadas em locali-
zações fisicamente bem afastadas, foram 
construídas tendo em conta alguma con-
tribuição da minha parte, num caso mais 
reduzida porque estava limitado pelo facto 
de se tratar de um edifício de apartamen-
tos e não se poder alterar a localização de 

vigas e pilares, pelo que apenas pude des-
locar lateralmente uma das paredes; já 
no segundo caso, uma construção de raiz, 
transmiti directamente ao arquitecto que 
a sala deveria ter dimensões de acordo 
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com a regra de ouro (que ele desconhe-
cia!) e resultou realmente muito bem, fi-
cando com uma área de cerca de 29 m2, 
para um pé direito de 2,7 metros. O M33 
«passeou-se» entre as duas localizações 
mas, por uma questão de metodologia do 
teste e como sei, desde as minhas expe-
riências com o Tag McLaren AVR192, que 
o único problema que a sala tem é um li-
geiro pico por volta dos 130 Hz, optei por 
apenas pôr em acção o Dirac Live na sala 
onde estão instaladas as Quad ESL63. Cla-
ro que apareceram os habituais picos em 
graves, decorrentes principalmente do fac-
to de as Quad serem dipolares e ainda de 
a decoração existente por detrás de uma 
das colunas ser algo diferente da que está 
por detrás da outra. Assim sendo, o Dirac 
teve que se haver com um pico razoável 
por volta dos 40 Hz e ainda uma depres-
são cerca dos 100 Hz, embora a linearida-
de fosse quase perfeita (tanto quanto uma 
coluna o pode ser) de aí em diante. Ob-
tida a curva optimizada para a correcção 
a efectuar pelo M33, foi uma questão de 
a exportar do tablet Android que utilizei 
para esse fim e sentar-me, seleccionando 
ou não essa curva no BluOs para detectar 
os efeitos a partir do meu ponto de au-
dição. E esses efeitos foram muito positi-
vos mesmo – embora a correcção Dirac se 
dirija especialmente às frequências abaixo 
dos 500 Hz, as melhorias resultantes são 
audíveis não só no que se refere à repro-
dução de graves, o que é o mais natural, 
como ainda ao longo de toda a gama mé-
dia e mesmo na aguda. Começo por desta-
car o álbum Solitude Standing, de Suzanne 
Vega, por ser um daqueles que ouço com 
bastante frequência, e dele a percussão 
de abertura da faixa In the Eye, a qual, 
utilizando a correcção Dirac, causa mes-
mo uma forte surpresa logo que arranca, 
como resultado de um velocidade de re-
produção quase alucinante, seguindo-se 
depois deste intróito os metais com um 
timbre bem mais correcto do que antes da 
correcção. Aliás, logo na voz a capela em 
Tom’s Dinner a diferença entre o antes e o 
depois foi mais que evidente, com os mo-
mentos de paragem muito melhor mar-
cados e os silêncios entre frases a serem 

quase espectrais, diria mesmo espaciais. 
O palco espacial era claro, belo como uma 
manhã de Primavera, transparente e com 
uma definição quase milimétrica dos in-
tervenientes. Ouvi mais um bom número 
de faixas e géneros musicais, desde R.E.M. 
a Schumann ou mesmo aos Ramones, e a 
sensação final com que fiquei foi um som 
muito mais limpo, uma percussão intensa 
mas clara, sem reverberações e com um 
ritmo muito bem marcado, silêncios atros 
e uma imagem espacial que era como que 
uma janela panorâmica aberta para a mú-
sica. Recomendo vivamente que quem 
compre este M33 ensaie o Dirac Live por-
que vale realmente a pena. 

Tal como prometido, gostaria de deixar 
aqui algumas breves notas sobre a entra-
da de phono. Começo por relevar o facto 
de serem relativamente resumidas pe-
la simples razão de que não pude expe-
rimentar o funcionamento com cabeças 
MM porque não tinha nenhuma cabe-
ça deste tipo disponível nem um trans-
formador elevador de MC para MM. Tive 
que me ficar assim pelo modo MC. Os ajus-
tes são poucos: nem a resistência, fixa em 
100 Ohm, nem a capacidade, e o ganho 
apenas pode ser diminuído em 12 dB, o 
que tem pouco sentido, uma vez que, em-
bora a NAD não especifique, pareceu-me 
que ele andará por volta dos 58… 60 dB, 
o que, mesmo com uma cabeça com uma 
saída de perto de 400  µV, como é o ca-
so da Air Tight PC1 Supreme, não é assim 
muito generoso. Ouvi então apenas dois 
discos que conheço muito bem, um com 
as variações Enigma, de Elgar e igualmen-
te variações de Brahms e de Haydn, e ain-
da o espantoso álbum duplo The Famous 
Sound of Three Blind Mice, vol. 1. Detectei 
de imediato uma característica que mui-
to aprecio e que era de um silêncio ab-
soluto, mas mesmo absoluto – era preciso 
colocar o volume perto do máximo para 
ouvir um ligeiríssimo sopro. No que se re-
fere à performance, o som era indubita-
velmente bonito, com uma boa imagem 
espacial e belos timbres. No entanto, e co-
mo já mencionei, o ganho desta entrada 
é relativamente baixo, o que implicou co-
locar o volume em níveis 8 a 10 dB mais 

elevados que para audições, por exem-
plo, de música em streaming, e isso tinha 
efeitos no desempenho dinâmico, que fi-
cou algo mais macio do que aquilo a que 
estou habituado. Deixo, no entanto, no ar 
a hipótese de este aspecto ser melhorado 
no funcionamento em MM, pelo que peço 
a quem me lê que coloque estes comen-
tários na devida proporção e experimente 
por si mesmo. 

Conclusão
O NAD Masters M33 é um senhor amplifi-
cador. Tem uma versatilidade quase ines-
gotável, um poder de controlo absoluto 
sobre as colunas, mesmo as mais difíceis, 
um desempenho sónico que é o melhor 
de toda a gama Masters, uma construção 
soberba e integra ainda o software Dirac 
que pode fazer maravilhas pela optimiza-
ção do desempenho em qualquer espa-
ço, embora não «arrume» a sala, como al-
guns pretendem dar a entender. Tudo isto 
tem um preço, mas está mais que prova-
do que é um preço justo, a julgar pelo fac-
to de este amplificador se estar a vender 
que nem pãezinhos quentes. Se ficou con-
vencido pelo que leu o melhor é fazer já 
uma reserva, pois ele nunca chega em nú-
meros suficientes para satisfazer todos os 
interessados. Que melhor prova de quali-
dade se pode ter? 
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