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

5 607853 027434

N.º 291 
ANO 33 • BIMESTRAL • 4.00 €
NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021
WWW.AUDIOPT.COM

0 0 2 9 1

5 607853 027434

Testes nesta edição: LG 75QNED996 • Samsung QE65QN800A/Q800A 
QUAD Artera Solus Play • Pro-Ject Debut Pro • B&W 805 D4 
Philips 65OLED936 • McIntosh MCD600 • TCL 65C825
Acoustic Energy AE520 • Focal Clear Mg • REL T/5X
Electrocompaniet ECI 6DX MKII • Focal Aria K2 906 
iFi Audio ZEN Stream • Hisense 65U8GQ
Stax SR-007 Mk2 • Philips 55OLED806 
Samsung HW-Q950A  B&W 805 D4    

 UMA COMPACTA QUE  
 PEDE MEÇAS 

 A MUITAS GRANDES 

 NÚMERO ESPECIAL 
 ÚLTIMA EDIÇÃO EM PAPEL 

 148 PÁGINAS 



TESTE

Leonel Garcia-Marques

Quando se pensa nos feitos da en-
genharia, pensa-se na engenha-
ria civil, na construção, pensa-se 

em coisas grandes – edifícios, pontes, tú-
neis. Aliás, se eu disser Paris e engenharia, 
e lhe pedir a primeira associação que lhe 
vier à cabeça, essa associação será prova-
velmente Eiffel. E não Calmel (criador dos 
amplificadores Devialet) ou Mahul (criador 
das colunas Focal). Mas esta tendência é 
uma injustiça porque a engenharia de som 
com origem na terra de Molière é capaz de 
grandes inovações e contribui com imenso 
bom gosto para o universo audiófilo. 

Serve a reflexão anterior para intro-
duzir o presente teste de uma nova pro-
posta da Focal, as colunas monitoras Aria 
K2 906. 

A série K2 nasceu a partir de renova-
ção e aperfeiçoamento do modelo zénite 
da série, as Aria 936, que deram origem 
às Aria K2 936 e agora com a sua extensão 

para outros modelos da série Aria, a co-
luna central K2 Center e as monitoras K2. 
As grandes mudanças da série Aria para a 
Aria K2 assentam na substituição dos co-
nes Flax dos altifalantes usados nos mé-
dios-graves pelos K2 Power, fabricados a 
partir de uma camada central de espuma 
ultraleve inserida entre duas outras cama-
das, uma de fibra de Aramid e a outra de 
fibra de vidro, e na utilização do acaba-
mento da série topo-de-gama Utopia.

Descrição
As K2 906 são umas colunas muito bonitas 
e com um design muito elegante, ligeira-
mente afuniladas para trás, com o famo-
so acabamento de cinzento-cinza da linha 
Utopia e uma grelha magnética que cobre 
totalmente a sua fronte com o ícone da 
marca em baixo. As K2 906 têm as dimen-
sões de (L×P×A) (225 × 280 × 390 mm) 
com o peso de 8,5 kg (com a grelha co-
locada). Na parte de trás têm apenas os 

terminais para as colunas. Por detrás da 
grelha surge o tweeter de TNF de 25 mm 
incrustado numa placa de uretano, o altifa-
lante de médios-graves, o K2 Power, com 
um diâmetro de cone de 16,5 cm, carac-
teristicamente amarelo, e o aerodinâmico 
pórtico frontal. 

As K2 906 são umas colunas de duas 
vias com reforço bass-reflex estando o 
pórtico colocado na parte frontal. A fre-
quência de resposta é de 55 Hz a 28 kHz, 
±3 dB, com as baixas frequências a irem 
até 47  Hz (-6  dB), o corte no crossover 
ocorre a 2800  Hz, a sensibilidade é de 
89,5 dB/W/m, a impedância nominal de 
8 Ohm, com um valor mínimo 4,6 Ohm e 
a potência recomendada para a amplifica-
ção situa-se entre 30 e 120 W.

Audição
Depois de 60 horas de rodagem, passei à 
acção propriamente dita. A colocação das 
K2 936 não tem as mesmas exigências das 
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colunas bass-reflex com pórtico na recta-
guarda, mas continuei a preferir colocá-las 
a uma distância de entre 30 a 60 cm das 
paredes lateral e traseira, para uma dis-
tância de audição situada entre os 2 e os 
3 m, e uma distância igual entre elas. A 
audição realizou-se através de uns cabos 
da SpinX e a partir da amplificação do Ro-
tel 1592 MKII e do leitor de CD e SACD, 
Atoll SACD200, como transporte, e do DAC 
DSD Cyan da Holo, ou directamente no ca-
so da reprodução de SACD’s. 

De uma forma geral, posso dizer que 
as K2 906 soaram subtis e musicais, sem 
qualquer falta de dinâmica ou de presen-
ça. Excelente capacidade de revelar os 
timbres dos instrumentos acústicos e bom 
tempo de ataque.

Na música clássica:
O registo de Antoinette Lohmann é sober-
bo. Baseado em dois manuscritos pouco 
conhecidos e pouco gravados, o manus-
crito de A Colecção de Música de Krome-
riz (vol. 1) e o Di Martinelli para violino, o 
registo é uma montra do virtuosismo de 
Antoinette Lohmann, a grande violinis-
ta holandesa, e do seu grupo Furor Mu-
sicus. Várias das sonatas requerem scor-
datura, quer dizer afinações alternativas 
e troca de posição de cordas, e o violino 
ganha novos timbres e passa a ser capaz 
de efeitos inesperados, às vezes até pa-
ra o próprio intérprete. A reprodução das 
K2 906 foi poética, verdadeira e correcta 
no grão mínimo dos timbres. Um retum-
bante êxito. O contratenor Ienstyn Davis e 
os Fretwork (um grupo de viola de gam-
ba) apresentaram lamentos barrocos ale-

mães, incluindo o inexcedível lamento de 
JC Bach, Ach, dass ich Wassers gnug hätte. 
A atmosfera musical é soturna, o som das 
violas de gamba é soberano, mas sóbrio, e 
a voz de Davis uma promessa de esperan-
ça e leveza. Mais uma vez, as K2 906 sou-
beram encontrar o tom certo, reproduzin-
do o som de uma catedral vazia, mas sem 
reverberação, um espaçoso palco sonoro e 
uma resposta tímbrica perfeita.

No jazz:
Rita Payes, uma jovem trombonista e can-
tora espanhola, captada em Nova Iorque 

com um grupo de grande nível, incluin-
do o pianista italiano Massimo Faraó e o 
sax-tenor Jerry Weldon, apresenta um ál-
bum descontraído e informal mas cheio 
de swing, que não ofereceu qualquer pro-
blema às K2 906, as quais reproduziram a 
gravação com grande precisão de ataque e 
integração dos timbres, deixando-me usu-
fruir o puro entretenimento do encontro 
entre estes músicos. Num tom, muito di-
ferente, Derek Jones, numa série de due-
tos e pequenos agrupamentos, mas sem-
pre com a proeminência do contrabaixo (o 
instrumento de Jones), criou um ambiente 
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TESTE ARIA K2 906 DA FOCAL

íntimo e caloroso e sempre cativante. As 
K2 906 brilharam quer pela precisão dos 
ataques das notas do contrabaixo e pela 
pureza do seu timbre, quer pela riqueza do 
palco sonoro. Finalmente, Charles Mingus, 
num gig ao vivo, tocou com o seu quarteto 
mas depois conduziu uma incrível jam ses-
sion com painel de celebridades do jazz, 
numa batalha de saxofones tocados por 
antigos membros da banda de Mingus. 
Muito entusiasmo, muita emoção e muito 
gozo. As K2 906 conseguiram uma grande 
neutralidade, ficando quase invisíveis, que 
é o que é pretendido de umas colunas.

No folk/rock:
Uma surpresa que ouvi recentemen-
te ao vivo, O Gajo. O Gajo é João Morais, 
o líder de várias bandas punk, entre elas 
Os Gazua. Mas foi um gajo a quem foi da-

Playlist

Antoinette Lohmann & Furor Musicus Thesauro Inventio Vols 1 & 2 2 CD’s Global Records

Iestyn Davis & Fretwork Lamento (Schütz, Schein, Scheidt,  
JC Bach, Geist, Sances, Tunder)

CD Signum

Rita Payes In New York SACD Venus

Charles Mingus Mingus at Carnegie Hall 2 CD’s Atlantic

Derek Jones Run with Me Master Quality Discs Blue Coast Music

O Gajo Subterrâneos CD Rastilho Records

Amythyst Kiah Wary-Strange CD Rounder

da a conhecer a viola campaniça e este en-
contro transformou-o num amante mono-
gâmico do instrumento e transformou-o a 
ele n’O Gajo. O disco mistura diferentes so-
noridades, sobretudo a partir da amplifi-
cação da campaniça. As K2 906 saíram-se 
bem, sendo inclementes para o evidente 
brilho excessivo da gravação. Finalmen-
te, Amythyst Kiah, uma voz que transpi-
ra pujança e natureza, musicalidade e so-
frimento. As K2 906 portaram-se bastante 
bem, garantindo o entusiasmo presente e 
a grande personalidade musical de Kiah, 
mas sabendo-a integrar num registo coe-
rente com os timbres dos instrumentos.

Conclusão
Considerando o preço, as K2 906 represen-
tam um grande sucesso, mais umas tom-
ba-gigantes da Focal, só comparáveis a co-

lunas maiores ou de tamanho igual mas 
mais caras. Subtileza nos agudos e musi-
calidade dos médios-baixos são os seus 
maiores encantos. A sua sensibilidade é 
digna de registo e a opção pelo bass re-
flex frontal permite uma maior flexibilida-
de na colocação. As K2 906 são de trazer 
a grande música até nós, em dimensões 
e orçamento razoáveis. Uma proposta que 
não se pode ignorar sem risco, quando se 
pretende comprar colunas monitoras abai-
xo dos 2000 n. Paris, engenharia… Focal.
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