Densen
Beat B-250, Beat B-420
À descoberta do prazer da música
José Xavier, HDMC

Introdução
Há duas semanas recebi, cá em casa, dois produtos da marca Dinamarquesa Densen,
cortesia do João Pina da Exaudio. O pré amplificador Densen Beat B-250 e o leitor de
CD’s Densen Beat B-420. Com eles vinha ainda o comando vendido à parte pela
Densen e com o nome sugestivo de Gizmo.
Bem... com o tempo e com a quantidade de diferentes opções que por minha casa
têm passado, dou comigo a perder a ingenuidade do prazer de ouvir a música pela
música, deixando-me tomar por um sentido analítico em que se ouvem os
equipamentos, ficando a música para segundo plano. A abordagem inicial desta
review seria fazer uma descrição passo a passo das características técnicas dos
equipamentos em causa, as suas virtudes e eventuais limitações. A sua assinatura
pessoal, o conteúdo por trás da sua carcaça.
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Passados alguns dias de convivência com esta marca e depois de diversos testes
comparativos dei comigo a cair na armadilha da habitual adjectivação que, por
vezes, nos parece déjà vu. Os dias foram passando sem que conseguisse ultrapassar
esta barreira. Hoje, aproveitando um merecido momento de pausa familiar que me
permitiu mergulhar no intimismo deste meu, acima de tudo, hobby, sentei-me à
frente do meu sistema stereo com uma pilha de CD’s e a vontade de desfrutar

Quando dei por mim, as cordas da guitarra do Carlos
Paredes enchiam a minha sala e destacavam-se no silêncio
da noite num gemido único e harmonioso.
música. Em alternativa (ou complemento) ao meu setup habitual composto pelo
leitor de DVD’s Classé CDP 300, amplificador Classe CA3200 e as B&W 802D, tinha
agora a possibilidade de testar um pré dedicado em alternativa às saídas variáveis
balanceadas do meu CDP300, assim como um leitor de CD’s, ambos de uma marca
completamente desconhecida para mim.
As primeiras impressões
Iniciei as minhas audições descontraidamente, acompanhando a leitura da última
edição do semanário do Expresso, tentando discorrer algum sinal de esperança para
a nossa economia (sem sucesso por sinal). Quando dei por mim, as cordas da
guitarra do Carlos Paredes enchiam a minha sala e destacavam-se no silêncio da noite
num gemido único e harmonioso. Intimista, inquieto, sofrido, determinado, cada
nota soava como se tivesse sido colocada aí, não fazem sentido de outra forma.
Esta noite, ouvia música!
Os CD’s sucederam-se sem pressa, devorando cada uma das faixas com o prazer de
uma refeição de cozinha de autor, detalhada nos sabores, surpreendente nas
combinações e misturas. As horas rapidamente passaram, passaram e nem sequer os
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leves sinais de cansaço conseguiram demover esta alma faminta de música. Um
sentimento simples, e elementar, puro. O sistema alimentava o seu mestre como se
de uma gueixa se tratasse. Aquela música aquecia-me a alma e fazia-me regressar ao
passado, ao início da história, e fazia-me relembrar o porquê de tantos anos
dedicados a esta “causa”: a “audiofilia”.
Face a tal experiência, tão pessoal e enriquecedora, quase me senti tentado a limitar
estas linhas à partilha das minhas emoções e àquilo que é o objectivo final da Altafidelidade: O prazer da música! No entanto, não seria correcto passar ao lado desta
marca sem deixar aqui os meus comentários que são devidos e merecidos:
Começava por deixar uma referência especial à qualidade de construção que a
Densen empresta aos seus produtos. Desde os componentes utilizados, passando
pela concepção e pela qualidade da sua construção, parece que nada é deixado ao
acaso. O pré B-250 fez a diferença. Neste caso, emprestou um toque único à minha
solução minimalista, melhorando aquilo que parecia já perfeito. A separação
instrumental, o silêncio e os seus transientes, a resolução e o ataque das notas

Os CD’s sucederam-se sem pressa, devorando cada uma das faixas
com o prazer de uma refeição de cozinha de autor, detalhada nos
sabores, surpreendente nas combinações e misturas
fizeram com que o som ganhasse outra escala. Em nota de desabafo, acho que abri
um precedente que me obriga a sair da minha paz financeira e começar a ponderar a
introdução de um pré dedicado no meu sistema. Sometimes Ignorance is a Bliss.
Este pré da Densen transpira qualidade, mostrando estar à altura do setup residente.
Já o B-420 não conseguiu levar a melhor sobre o CDP300, não deixando de
demonstrar argumentos muito fortes e que merecem considerá-lo como um sério
candidato a uma audição. Mesmo assim, a fonte residente revelou-se mais completa,
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compondo um palco “bigger than life” e demonstrando uma resolução cirúrgica. O
Densen demonstrou um som um nada mais fechado e um palco mais pequeno, talvez
mais intimista.
O B-420 tem como fortes atributos a dinâmica e um detalhe digno de um produto
com ambições de entrada nas gamas highend. Há que relembrar a diferença de
preço de ambos para por em perspectiva as diferenças encontradas.
Muito embora o B-420 seja uma fonte de leitura de CD’s dedicada devendo fazer
melhor do que um leitor multiformato, este tem um preço bastante inferior ao meu
Leitor de DVD’s, tornando a comparação apenas uma experiência pessoal.

O B-420 tem como fortes atributos a dinâmica e um
detalhe digno de um produto com ambições de
entrada nas gamas highend.
Em resumo, são dois produtos que convido a conhecer.
Ah, e cuidado! Se não está a pensar comprar, não leve para testar em casa.
É que o dissabor de
não comprar pode ser
como o som: “bigger
than life”
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Densen Beat B-250 (as especificações)
O B-250 da Densen é
apregoado como o pré
mais

avançado

do

mercado e que utiliza um
conjunto

de

conceitos

inovadores como o seu
controlo de volume com

Tech Box
Especificações Densen beat B-250
Entradas & Tape / Preouts:
Sensibilidade
Capacidade Armazenamento:
THD + Ruído @ rated output:
Resposta em frequência

um atenuador feito de

Peso/dimensões (LxPxA):

resistências em metal film

Preço:
Importador:

Vishay,

comutado

por

4&2/ 4
88dB spl (2.83V, 1m)
100.000uF
Less than 0.005%
2-500.000Hz (+0 3db)
9 Kg /
440x310x64mm
4.430 Euros
Exaudio
www.exaudio.net

relays controlados por um
microprocessador. Encontra-se à venda no mercado Português com um PVP de 4430
Euros. O B-250 contém sockets que permitem adicionar diversas placas,
nomeadamente uma placa SB-02 para surround (1028 Euros), e duas etapas de
phono MM e MC a DP-03 e a DP-06 (229 Euros). Também é possível proceder a um
upgrade do B-250 com uma fonte de alimentação externa DNRG mas esta opção
ainda não se encontra disponível. As etapas de amplificação são baseadas num
desenho classe A e a etapa de saída, numa configuração dual mono, têm uma
capacidade de armazenamento anunciada de 100.000 uF. Do B-250 saem 4 pares de
terminais que permitem alimentar 4 pares de amplificadores em simultâneo.

Densen Beat B-420
O Densen B-420 apresenta-se como o sucessor do Densen B-400XS, e ostenta um
PVP de 2421 Euros. Apresenta um transporte modificado pela Densen, com um
relógio externo para evitar o efeito de jitter. O B420 apresenta uma fonte de
alimentação cujo transformador disponibiliza 300 VA, 40.000 uF de capacidade de
armazenamento, 8 reguladores individuais e 4 pontes. As etapas digitais, analógicas,
o microprocessador e o display são alimentados individualmente para evitar
interferência. Os DAC e placa analógica são separados e permitem o upgrade para a
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Tech Box
Especificações Densen beat B-420
Saídas analógicas:
Saídas digitais:
Tipo de conversor:
Transporte CD customizado
Fonte de alimentação:
Capacidade de armazenamento:

2 pares
1 Digital DenLink e 1
BNC
24 bit
300 VA
40.000 uF

Microprocessador actualizável através de computador
Circuitos em Teflon
Permite upgrades B-440
Preparado para operar com o Gizmo
Sistema de comunicação inteligente com outros produtos
Densen via cabo DenLink.
Acabamentos:

versão 440, que está já disponível em Portugal. O B420 está construído numa caixa
robusta de alumínio e protegida contra interferências. Apresenta dois pares de RCA’s

Preço:

Preto (botões
dourados ou
cromados), Albino
(com botões
cromados)
2.421 Euros

douradas de saída, uma saída digital do tipo BNC e uma saída digital proprietária da
Densen’s que permite um fácil upgrade para uma configuração de DAC e Transport
separados (solução ainda não disponível).
José Xavier
jose.xavier@hdmc.pt

A Densen advoga ainda uma garantia vitalícia dos seus produtos coberta apenas para
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o primeiro proprietário.
Gizmo
A Densen apresenta ainda o seu comando de controlo remoto que se encontra à
venda com um PVP de 229 Euros e que permite concentrar num único comando
todas as funções de um sistema Densen.
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