
JADIS I-50 
TODA A FINESSE DA MÚSICA

Ainda nesta edição:  
• Ferrum Hypsos 

TCL TS8132 • 
• Philips Fidelio B97 

Moonriver Audio 404 •
• Egglestoneworks Oso

Vivid Kaya S12 • TCL 55C728 
• Emerson DIGITAL e ANALOG
Naim NAIT XS 3 • Thoress EHT 

• Constellation Audio Integrated 1.0

WWW.AUDIOPT.COM • REVISTA DE AUDIO, CINEMA EM CASA E NOVAS TECNOLOGIAS

5 607853 027434

N.º 289 
ANO 33 • BIMESTRAL • 4.00 €
JULHO/AGOSTO 2021
WWW.AUDIOPT.COM

0 0 2 8 9

5 607853 027434

LG OLED65G16LA
a EVOlução do OLED



Leonel Garcia-Marques

Se nos perguntassem, qual era a mar-
ca de automóveis mais associada à 
Naim, muitos de nós responderiam 

“Bentley”. Afinal a Naim trabalha com a 
Bentley desde 2008 e acabou de lançar o 
magnífico tudo-em-um Mu-so for Bentley 
Special Edition. E os que assim tivessem 
respondido, teriam errado. A marca é Bri-
tish Motor Company, mais concretamen-
te, um modelo específico, o Mini 850s. Isto 
porque Julian Vereker, depois de tirar En-
genharia no College of Aero and Automo-
bile Engineering de Londres, dedicou-se 
às corridas de automóveis e ganhou mais 

Quando  
a Omissão 
Revela 
Ambição:
O Amplificador 
Integrado Nait 
XS 3 da Naim

de uma dezena de corridas num Mini 850s 
modificado por si (Vereker foi um verda-
deiro Modder, mesmo quando a palavra 
ainda não tinha sido inventada). Ao fim de 
alguns anos porém Vereker decidiu vender 
o seu Mini 850s modificado por, na altura, 
uma pequena fortuna (650 libras) e gas-
tar essa quantia na sua verdadeira paixão, 
a música e o mundo áudio. Algum tem-
po depois, nascia a Naim, para que Julian 
Vereker pudesse combinar as suas paixões 
pela electrónica, pelo design e pelo áudio, 
até ao limite (para além da Naim, Vereker 
desenhou para a British Hunter um revo-
lucionário veleiro, o Windex 47 e uma de 
entre as primeiras propostas de bicicletas 

desdobráveis, trabalhando para uma star-
tup, a Brompton Bicycle). Por isso, quan-
do este novo Naim chegou a minha casa, 
interroguei-me o que teria o Nait XS 3 de 
original. Tinha de ter alguma coisa, como 
é costume verekiano. E o que é? É o que 
não tem! Não tem DAC, não tem entradas 
digitais, não tem Bluetooth, como hoje é 
quase obrigatório nos novos modelos. E is-
to é tanto mais surpreendente quanto a 
Naim é uma marca que dá cartas no digi-
tal desde o lançamento de um dos primei-
ros leitores de rede audiófilos, o NDX, ou 
do fantástico tudo-em-um já referido aci-
ma, o Mu-So. Mas a Naim argumenta que 
um DAC dedicado é sempre uma melhor 
solução e que assim não há necessidade 
de isolar / eliminar a interferência da fon-
te digital, não há intromissão de tensões 
estranhas ao processo no desempenho 
analógico nem necessidade de aumentar 
o custo para contornar a interferência e/
ou reforçar o isolamento – reservando o in-
vestimento para uma boa secção analógi-
ca de phono.

Descrição
O XS 3 é 3 é muito elegante dentro do de-
sign já característico da Naim, com o cor-
po de alumínio pulverizado a pó negro e a 
fronte em três secções, com a do meio re-
cuada, sendo as três de alumínio anodiza-
do negro escovado. O XS 3 é 3 fino e rec-
tangular, com as dimensões de (AxLxP) 70 
x 432 x 314 mm e um peso de 8,5 kg. Na 
fronte, à esquerda apresenta um controlo 
de volume redondo com pequeno LED ver-
de a indicar o nível. Na placa embutida ao 
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The Jimi Hendrix Experience Electric Ladyland CD Sony

centro, apresenta a meia-lua que se ilumi-
na a verde com o logo da Naim. À direita 
apresenta a saída para auscultadores com 
jack de 6.3 mm e sete teclas de comando 
retroiluminadas (a verde, claro), sendo o 
primeiro de emudecimento e os outros in-
dicando a fonte sonora que está a ser uti-
lizada. Atrás, à esquerda, apresenta um in-
terruptor de corrente, uma ficha IEC para a 
tensão do sector, e uma entrada USB mi-
ni-B para actualizações. A seguir encontra-
mos os terminais de 4mm de saída para 
as colunas. Mais à direita encontram-se as 
ligações DIN e RCA. Assim, como entradas, 
apresenta uma phono MM por fichas RCA, 
com 47 kΩ em paralelo com 470 pF co-
mo impedância, apropriada para cabeças 
com uma saída de 5 mV, entradas de linha 
com 130 mV de sensibilidade e 47 kΩ de 
impedância, apropriadas para 2 V, e uma 
entrada para o amplificador de potência 
(apenas em DIN). As saídas de alimenta-
ção têm um valor de 24 V, destinados a 
um amplificador de phono externo dedi-
cado, da Naim. As saídas variáveis de linha 
são: uma préamplificada (DIN), uma para 
biamplificação (DIN) e uma para subwoo-
fer (RCA) de 775mV, impedância inferior 
a 50 Ω. As saídas fixas de linhas são as 
seguintes: uma para AV (DIN), e uma pa-
ra streaming (DIN) de 130mV, 600 ohms.

O XS 3 é um amplificador que utili-
za componentes discretos e circuitos inte-
grados, de Classe A/B, que debita 70 W 

por canal e 8 ohms e 100 W a 4 ohms. No 
XS merecerem destaque as seguintes ca-
racterísticas: a amplificação para auscul-
tadores está entregue a um amplificador 
dedicado de Classe A, o controlo de volu-
me é um Alps Blue Velvet, a selecção de 
entradas utiliza relé reed, os transístores 
de potência utilizam isoladores cerâmico 
na fixação aos dissipadores, o micropro-
cessador de controlo está isolado galvani-
camente dos circuitos de áudio e a fixação 
dos circuitos impressos utiliza suportes 
com amortecimento para evitar a microfo-
nia. O XS 3 vem com um controlo remoto 
que realiza todas as funções necessárias, o 
NARCOM-5. O representante (a Exotérico) 
forneceu-me uns cabos de colunas da pró-
pria marca, uns NAC A5, com terminações 
AudioQuest Gold SUREGRIP 300 (de bana-
na) em vez das terminações habituais do 
NAC A5.

Audição
A audição do XS 3 foi realizada principal-
mente com umas Monitor Audio Bronze 
200 mas também com umas B&W 705s2 
e tendo como fontes um Primare CD31 ou 
um Atoll SACD200 ligado a um DAC HOLO 
CYAN DSD ou directamente à amplificação 
(consoante ouvisse SACD ou CD). Os cabos 
de interligação eram os AudioQuest Big 
Sur Stereo e ainda um cabo óptico Audio-
Quest Carbon para a ligação ao DAC). Con-
trastei os NAC A5 com terminações Audio-
Quest Gold SUREGRIP 300 com uns cabos 
de coluna Van Damme Blue Series Studio 
Grade Speaker Cable CSA e gostei franca-
mente mais dos primeiros, sobretudo em 
termos de rapidez de resposta e de defi-
nição. De notar só que me parece que as 
terminações da AudioQuest são demasia-
do frágeis para conjugar comodamente os 
NAC A5 em termos de resistência e soli-

JUL - AGO 2021 / 289

Audio & Cinema em Casa 45



TESTE NAIT XS 3 DA NAIM

dez. A pressão que exercem sobre as ter-
minações em certas colocações pode facil-
mente entortar as terminações de banana. 
Também experimentei e apreciei a ampli-
ficação de auscultadores, recorrendo quer 
aos Focal Bentley Radiance quer aos Hi-
fiman Sundara.

De uma forma geral, gostei muito do 
desempenho do XS 3 com grande rique-
za de detalhe, mas sem nunca abandonar 
a musicalidade, com extenso palco sonoro, 
com excelente foco no essencial das gra-
vações e grande coerência.

Começando como sempre pela músi-
ca clássica.

 Vinci foi um compositor napolitano, 
um dos grandes pioneiros responsáveis 
pelo nascimento da ópera e que, apesar 
de viver supostamente uma vida de ecle-
siástico (que era), morreu envenenado, 
dizem as más-línguas, por um marido ciu-
mento. Mais napolitano, não se pode ser! 
A ópera em causa versa o percurso sinuo-
so de Segismundo, o Velho, Rei da Polónia. 
Uma das maiores contribuições de Vinci 
foi a importância e o dramatismo dados 
às palavras e esta ópera não desmerece 
tal reputação. Interpretada pelo contrate-
nor Max Emanuel Cencic, no papel do pro-

tagonista, e acompanhado pela fantástica 
orquestra barroca {oh!} Orkiestra History-
czna, dirigida do cravo por Marcin Swia-
tkiewicz. A obra, nesta gravação atinge os 
esplendores barrocos do heroísmo, do dra-
ma e da melodia. Excelente trabalho, o do 
XS 3, a ser capaz de separar claramente o 
essencial do acessório, estendo o palco so-
noro até ao máximo possível, conjugando 
a massa instrumental e as vozes de for-
ma muito correcta, preservando a coerên-
cia musical de Vinci e da sua ópera. 

A seguir, o casal de violinistas Karoli-
ne Echeverri Klemm e German Echeverri 
Chamorro deslumbram nesta obra de Bi-
ber em scordatura (com uma afinação es-
pecial que permite maior simpatia com 
das cordas com a corda dominante). Har-
monias plenas, mesmo se se iniciam com 
subtileza e rodeios, mas sempre envol-
ventes e melodiosas. O timbre das cordas 
mesmo com scordatura foi reproduzido 
com realismo total pelo XS 3, deixando-
-nos participar nesta autêntica celebração 
do violino, com empatia e grande intimi-
dade, mas sempre, sempre, mantendo o 
foco. E leitor se não conhece a Harmonia 
Artificioso-Ariosa de Heinrich Ignaz Franz 
Biber aconselho que a experimente.

No jazz:
Temos a gravação do triângulo musical e 
amoroso de Stan Gets, Astrud Gilberto e 
João Gilberto, com a participação de An-
tónio Carlos Jobim. A voz de Astrud é sua-
ve, tímida, mas dói de tão bela, enquan-
to o tom de tenor de Getz é insinuante, 
quente e quase pecaminoso. E, depois, te-
mos ainda as melodias eternas de Gilberto 
e Jobim. O XS 3 contribui para a reprodu-
ção muito próxima da voz de Astrud, tor-
nando-a, se é possível, ainda mais huma-
na. Os agudos suaves da voz e os graves 
arrastados do tenor não são deste mundo. 
E o XS 3 soube relevar o necessário, e es-
conder o resto, para os tornar assim.

Archie Shepp e Jason Moran apresen-
taram a seguir, um programa de gospel e 
standards, com Shepp às vezes tocando 
sax, outras arriscando-se a cantar. Shepp 
e Moran emergiram com balanço certei-
ro, numa interacção complexa, mas sem-
pre musical. A reprodução do XS 3 mostrou 
como estes músicos de gerações tão dife-
rentes podem soar tão complementares e 
integrados, como que debaixo de um foco 
de luz sonoro.
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No rock
Os Fleet Foxes lançaram um novo álbum e 
cá estão as harmonias a la Simon & Gar-
funkel e os momentos mais estilo Crosby, 
Stills, Nash & Young. Americana, no seu 
melhor. Gravação complexa e mais difícil 
de captar pelo XS 3 perdendo um nadinha 
de subtileza.

Finalmente, o álbum de Hendrix que 
acaba com as célebres All Along the Wa-
tchtower de Bob Dylan e o Voodoo Chi-
le (Slight Return). É o altar a que todos 
os guitarristas prestam homenagem e no 
qual alguns chegam a duvidar do próprio 
valor e consideram se vale realmente a 
pena continuar (é o que se diz que acon-
teceu a Eric Clapton e Jeff Beck depois de 
ouvirem esta gravação!). É a tempestade 
eléctrica por excelência, sempre imprevis-
ta, sempre electrizante. Com uma facili-
dade magistral, o XS 3 não teve qualquer 

dificuldade em manter a coerência, a inte-
ligibilidade e a não perder a linha melódi-
ca neste caos inventivo.

Conclusão
O Nait XS 3 não tem mais de 70 W por ca-
nal a 4 Ω, mas soa como sendo muito mais 
potente. Como gostava de repetir Nelson 
Pass: “Who cares what an amplifier sou-
nds like at 500 watts if it sounds like crap 
at one watt?”. Portanto, quando um am-
plificador tem qualidade, não precisa de 
500 W de potência e se só atinge qualida-
de a 500 W, somos nós que dele não ne-
cessitamos. O XS 3 não precisa de 500 W 
para mostrar coerência e foco, separação 
de canais e riqueza de detalhes. É certo 
que existem alternativas com mais gadge-

ts digitais e que até mostram mais mús-
culo e mais dinamismo. Mas às vezes, o 
menos é mais. E a própria omissão de mó-
dulos digitais, a afirmação de ambição au-
diófila sem compromissos. E que tal uma 
voltinha num sucedâneo longínquo de um 
Mini 850s modificado?

 Amplificador integrado 

 Naim Nait XS 3 

 Preço: 2 699 i 

 Representante: Esotérico 

 Tel. 219 839 550 

 Web: esoterico.pt 
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