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TESTE

Leonel Garcia Marques

Nos últimos 15 anos, seria difícil en-
contrar sistemas compreensivos 
domésticos que fossem sem fios 

e multi-sala (Wireless Muti-Room) – com 
excepção do próprio criador do conceito 
(a Sonos). Surgiram, entretanto, muitos 
rivais, que se especializaram em aspec-
tos particulares da arquitectura sem fios e 
multi-sala, mas sem qualquer alternativa 
que verdadeiramente lhe fizesse sombra. 
Era importante existir qualquer alternati-
va que desse vida ao conceito de tornar a 
música ambiente sempre presente em al-
go mais, ou seja, fazer o conceito de músi-
ca de fundo passar a fazer figura… 

Mas isso era há uns anos, hoje exis-
tem já propostas que tais, e venho falar-
-vos então de uma delas – o POWERNODE 
da Bluesound. 

A história da Bluesound é recente, mas 
já substantiva, e começa assim: 

Era uma vez, uma pequena empre-
sa de distribuição electrónica sediada em 
Ontário, chamada Lenbrook International. 
A empresa foi fundada em 1978 por Da-
vid S. Simmonds (entretanto falecido em 
2002 e substituído na presidência pelo fi-
lho Gordon S.  Simmonds) e ganhou al-
guma dimensão. A Lenbrook tinha já, 
ao longo da sua existência, adquirido al-
gumas das marcas melhores conheci-
das no mundo do áudio, nomeadamente 
a NAD e a PSB Speakers, e Gord, mais 
recentemente, teve a ideia feliz de criar 
sinergias com a rede de empresas que 
pertenciam à Lenbrook. Assim, utilizan-
do componentes da NAD e da PSB, criou a 
Bluesound, uma marca de áudio, em ver-
sões doméstica e profissional, dirigida aos 

Bluesound 
POWERNODE 
Muito para  
além da música 
de fundo

fãs de áudio que gostam do sem-fios e 
multi-sala, mas que aspiram um desem-
penho de nível o mais audiófilo possível. 

A Bluesound oferece uma panóplia de 
colunas sem fios, de leitores de rede e de 
componentes de armazenamento e có-
pia de CD’s, e um amplificador. Neste caso, 
um amplificador que é também um lei-
tor de rede e um conversor digital/ana-
lógico. A integração dos componentes foi 
feita de forma quase natural, em virtude, 
por exemplo, da natureza da amplificação 
em classe D. O amplificador em causa, é o 
POWERNODE. E é precisamente dele que 
vos trago notícias. 

Descrição
O POWERNODE possui uma caixa de peque-
nas dimensões com (L×A×P) de 220 × 70 × 
190 mm e pesando 1,78 kg. O POWERNO-
DE tem uma aparência muito semelhantes 
aos outros Node da Bluesound (leitores de 
rede) e ao Vault (componente de cópia e 
armazenamento). Ou seja, uma aparência 
muito elegante e sóbria, com versões em 
negro e em branco. A caixa do POWERNO-
DE tem uma forma rectangular e um enta-
lhe escavado que a divide a meio. Na fron-
te, ostenta apenas o logótipo da marca e 
uma saída por jack para auscultadores de 
3,5 mm. Na parte de cima, apresenta um 
ecrã LED que permite executar os coman-
dos básicos (volume, mudança de faixa e 
mostra o status operativo do equipamen-
to). Na parte de trás, apresenta duas en-
tradas que podem servir para ligações por 
jack analógico de 3,5 mm ou para ligações 
S/PDIF Digital TosLink, outra ligação para 
um subwoofer activo, uma entrada digital 
USB, uma entrada RJ45 LAN, uma saída de 
trigger que permite o comando integrado, 

saídas analógicas para duas colunas, uma 
ligação HDMI eARC, para conexão a uma 
smartTV, e uma entrada para a tensão do 
sector. O POWERNODE pode ser comanda-
do por uma App patenteada, a BluOS, de 
que existem versões para IOS, Android e 
Windows. 

O componente de streaming do 
POWERNODE deriva de um processador 
ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1,8  GHz por 
cada núcleo, processando as frequências 
relativas nativas até 192 kHz e 24 bit. O 
POWERNODE lida com todos os forma-
tos de áudio standard: MP3, AAC, WMA, 
WMA-L, OGG, ALAC, OPUS e com os se-
guintes de alta resolução: FLAC, MQA, 
WAV, AIFF, MPEG-4 SLS. Pode transferir pa-
ra outros equipamentos formatos de áudio 
multicanal, como o Dolby Digital. 

O POWERNODE apresenta dados de de-
sempenho em termos de -100 dBA para a 
relação sinal/ruído (SNR), e de uma dis-
torção harmónica total mais ruído (THD+N) 
menor que 0,008%. 

O componente de conversão do 
POWERNODE  é built-in (como é frequen-
te nos casos de amplificação em classe D), 
tem uma arquitectura differential output e 
lida com ficheiros até 32 bit, 384 kHz. 

Na amplificação impera a tecnologia 
HybridDigital, com a potência eficaz (RMS) 
indicada de 80 W × 2 (8 Ω) e uma potên-
cia dinâmica IHF de 220 W (4 Ω) ou 130 W 
(8 Ω). 

Audição
A plataforma BluOS é excelente e intuitiva 
(sobretudo para mim que já a tinha usa-
do antes). Usei a versão para Windows e, 
é claro, devido à maior estabilidade, atra-
vés da Ethernet (no meu caso, através de 
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uma Powerline Devolo). Embora, suposta-
mente, de acordo com os técnicos da Blue-
sound, o POWERNODE consiga processar fi-
cheiros em DSD (apesar de tal não constar 
do manual de instalação), a BluOS nunca 
os reconheceu e, assim, nunca os pude re-
produzir. 

Liguei o POWERNODE a um servidor 
DLNA WD  MyCloudEx  4100 e ao serviço 
Qobuz da Net através da rede domésti-
ca LAN e, a partir da ligação RCA, ao lei-
tor de SACD Atoll SACD200 e, finalmente, a 
umas colunas B&W 705 S2. Exerci o contro-
lo do POWERNODE a partir da plataforma 
BlueOS, sobretudo a correr no meu com-
putador desktop. Também experimentei 
a amplificação para auscultadores com os 
meus IEM Orion da Campfire. 

O som do POWERNODE mostra como 
a amplificação de classe D tem evoluído. 
Não se verifica a atenuação das gamas 
altas nem o ruído electrónico, antes ha-
bituais nesta classe de amplificadores. O 
som é cheio, arejado, com um palco sono-
ro bastante razoável, e os timbres são re-
produzidos com realismo e sem qualquer 
brilho metálico. A transparência e a neu-

tralidade do POWERNODE já não são pon-
tos assim tão fortes, notando-se alguma 
ligeira coloração característica nos registos 
mais agudos (como acontece em muitas 
amplificações de classe D). 

Mas, passemos a uma audição mais 
específica, a começar pela música clássica.

Maria Krestinskaya, a solo, interpre-
ta as grandes obras de violino de autores 
barrocos. Uma excelente gravação. Tudo 
se joga nos timbres, nos ataques e no pal-
co sonoro. Boa prestação do POWERNODE, 
sem brilhos ou asperezas nos agudos. Eva 
Saladin e seus comparsas debruçam-se so-
bre o mesmo reportório, mas em ensemb-
le com muitas articulações, colaborações e 
dependências felizes. Os instrumentos em 
tutti ou em solo são bem discriminados e 
são reproduzidos num palco sonoro mui-
to agradável e, no conjunto, temos uma 
boa musicalidade com algumas surpre-
sas e grande gosto, tudo preservado pelo 
POWERNODE numa prestação discreta mas 
suave e musical. Finalmente, o tenor Emi-
liano Gonzalez Toro, um grande tenor, la-
mentavelmente um pouco menorizado na 
sua época relativamente ao apreço que 

hoje granjeia, interpreta grandes áreas de 
Rasi para a respectiva voz. Excelente de-
sempenho, quente, íntimo e musical, pre-
servando todas as nuances e subtilezas de 
Toro. 

No jazz:
Joe Lovano e David Douglas, duas grandes 
estrelas da Galáxia Jazz e a combinação 
perfeita entre as emoções à flor da pele 
do tenor de Lovano e a atitude mais cere-
bral de Douglas. Grande música, sem dúvi-
da. O POWERNODE foi capaz de mostrar as 
duas faces da moeda, o intimismo de Lo-
vano e a elaboração analítica do trompe-
te de Douglas. Excelente nos ataques em 
uníssono e em revelar os segredos ocul-
tos do swing, o POWERNODE teve aqui um 
grande momento. Patricia Barber é uma 
senhora do jazz, mais do que ela, certa-
mente, gostaria de recordar, mas toda a 
inteligência, a insinuação e subtileza con-
tinuam lá. O POWERNODE teve aqui um 
grande momento ao reproduzir um am-
biente digno de um clube de jazz (exce-
lente a gravação DSD no SACD). 

Playlist

Maria Krestinskaya L´Arte del Violin Solo Qobuz 96 kHz / 24 bit

Saladin, Keller, Wienand & Rosin The Di Martinelli Manuscript Violin Sonatas of the Late 17th Century Qobuz 96 kHz / 24 bit

Emiliano Gonzalez Toro & Il Gemelli Soleil Noir Aries de et per Rasi CD Naive

Joe Lovano & David Douglas Sound Prints CD GRE

Patricia Barber A Distortion of Love SACD Mofi

Some Players Shoot Again Our Prince Albert Qobuz 88,2 kHz/ 24 bit

Sarah Jarosz Blue Heron Suite Qobuz 96 kHz / 24 bit
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No rock, folk & blues:
Em 2018, Romain Roussoulière (guitarris-
ta) e Max Darmon (baixista) decidiram tra-
balhar na obra e musical de Freddie King. 
Para isso, criaram o grupo Same Player 
Shoot Again, juntando-se ao par, Vincent 
Vella (vocal), Steve Belmonte (bateria), 
Florian Robin (teclado), Loïc Gayot (saxofo-
ne), Jérome Cornelis (guitarra/saxofone). 
Blues franceses? Exactamente, e eu pen-
sei, antes de ler acerca deles, que eram 
mais um grupo de blues de afro-america-
nos. Excitação, entusiasmo, sem o mínimo 
de brilho digital e com potência mais do 
que suficiente – eis o que caracterizou o 
desempenho do POWERNODE. Finalmente, 
uma das melhores vozes da actualidade 
no folk e country, Sarah Jarosz, num mag-
nífico disco. O POWERNODE soube preser-
var o grão da voz de Sarah e o seu cansaço, 
sofrimento e sonho, q.b. Grande proximi-
dade com a voz de Sarah criando uma em-
patia cúmplice com ela. Detalhe, mas sem 
exageros, e um bom palco sonoro que dei-
xa a música respirar, eis o essencial do de-
sempenho do POWERNODE. 

Conclusão
É claro que só com um componente não 
se podem avaliar as qualidades multi-sala 
do POWERNODE, mas a facilidade e robus-
tez de instalação fazem-me supor grande 
funcionalidade. 

O POWERNODE beneficia da experiên-
cia acumulada de no-nonsense de marcas 
como a NAD e a PSB e, esse é um trunfo 
que se não pode ignorar. 

No essencial e no estado actual do 
mercado audiófilo do conceito sem-fios 
e multi-sala, o POWERNODE encontra-se 
algures entre as propostas de baixo or-
çamento e qualidade limitada e de alto or-
çamento e de grande qualidade. Ou seja, o 
POWERNODE está mais perto das propostas 
de baixo orçamento, em termos de preço, 
e das propostas de grande qualidade, em 
termos de desempenho. Não conheço me-
lhor argumento que o recomende. 

 Amplificador integrado/DAC/ 

 streamer Bluesound POWERNODE 

 Preço: 899 i 

 Representante: Esotérico 

 Tel.: 219 839 550 

 Web: esoterico.pt 
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