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A STAX é um nome altamente respei-
tado no que se refere a ausculta-
dores de alta qualidade, utilizando 

em exclusivo a tecnologia electrostática, 
algo que dá vantagens mais que eviden-
tes às suas propostas, fundamentalmen-
te em resultado da estrutura construti-
va inerentemente balanceada e da leveza 
do diafragma. Como já explicado por mais 
que uma vez nestas páginas, o fabricante 
japonês criou mesmo um nome diferen-
te para os seus equipamentos, designan-
do-os earspeakers, o que, numa tradução 
livre, poderíamos passar para a língua de 
Camões como «altifalantes de ouvido». E 
esta designação tem todo o sentido pois, 
para além de produzirem um som qua-
se espacial, que coloca a música fora da 
cabeça, perto daquilo que as colunas fa-
zem, são tão bem construídos e confortá-
veis que quase não se sentem quando co-
locados, ou seja, usar uns auscultadores da 
marca é como ter um par de colunas mi-
niatura que se colocam muito perto dos 
ouvidos mas que quase não têm peso. Pa-
rece quase a concretização de uma impos-
sibilidade, mas é isso mesmo que são os 
SR-007Mk2 de que hoje vou falar. 

Descrição técnica
O pressuposto prévio colocado quando do 
desenvolvimento da versão Mk2 dos SR-
007 foi conferir-lhes a possibilidade de 

produzirem um grave bem mais profundo 
do que é normal ter nos auscultadores da 
STAX. Para tal foi desenvolvida uma nova 
estrutura de eléctrodos, isentos dos habi-
tuais furos e revestidos de uma camada de 
ouro, o que faz com que eles vibrem junta-
mente com o diafragma e reforcem o po-
der dos graves. Para minimizar as vibra-
ções o elemento transdutor é encapsulado 
num molde de resina, firmemente segu-
ra ao corpo rígido da caixa de cada um 
dos elementos dos auscultadores. Esta cai-
xa é aberta e os transdutores funcionam 

em push-pull, o que os torna ideais para 
serem excitados no modo balanceado. As 
almofadas são de couro sintético de alta 
qualidade na parte envolvente e de pele 
natural de ovelha na zona de contacto di-
recto com as orelhas. O cabo de ligação, 
com uma ficha DIN de cinco pinos molda-
da na extremidade que liga à unidade ex-
citadora, é de baixa capacidade (94 pF) e 
os condutores são de cobre PC-OFC. A res-
posta em frequência estende-se dos 6 Hz 
aos 41 kHz e a tensão de polarização ne-
cessária é de 580 V. A abraçadeira que liga 

STAX SR-007Mk2 / SRM-727II
Som que entra na alma

Audio & Cinema em Casa56



as duas cápsulas tem a habitual combina-
ção de duas bandas sólidas externas com-
binadas com uma almofada de couro sin-
tético que se encosta à cabeça. 

A tecnologia electrostática utilizada 
nos SR-007 implica a necessidade de um 
amplificador de auscultadores bem dife-
rente do habitual pois, para além de ter 
que fornecer o sinal de áudio, tem que lhe 
acrescentar a geração da alta tensão ne-
cessária para criar a polarização dos ele-
mentos fixos colocados um de cada lado 
do diafragma. Como tal, a grande maioria 
dos amplificadores está posta de parte pa-
ra trabalhar com os auscultadores da STAX, 
o que não é problema, pois a marca pro-
põe uma vasta quantidade de amplficado-
res/excitadores. 

A unidade de excitação SRM-727II uti-
liza uma topologia totalmente a transís-
tores, sem nenhuma válvula. No painel 
frontal sobressai o volumoso botão de vo-
lume central, ladeado por duas fichas DIN 
de cinco pinos que possibilitam a ligação 
simultânea de dois pares de auscultado-
res e pelo botão de ligação da alimenta-
ção. O botão de volume tem duas zonas 
concêntricas ligadas por fricção, o que sig-
nifica que é possível reajustar o balanço 
entre canais desfasando ligeiramente um 
círculo do outro. Esta era uma técnica uti-
lizada aqui há uns largos anos em equi-
pamentos de áudio japoneses mas com a 
qual sinceramente não convivia já há bas-
tante tempo.

No interior temos o circuito princi-
pal instalado sobre uma placa de circuito 
impresso que encaixa numa ficha do tipo 
edge fixada ao circuito impresso inferior. 
Contém dois pares de drivers complemen-
tares 2SC5466 e 2SA1831. Os transístores 
de entrada deste circuito são os 2SC1815, 
seguidos dos 2SC1845, ambos bipolares, e 
dos 2SA992, complementares destes últi-
mos. Na saída deste módulo temos, como 
drivers, dois pares de 2SA1831 (PNP de al-
ta tensão – 800 V) / 2SC5466 (NPN de alta 
tensão, também de 800 V de tensão má-
xima entre colector e emissor). Os transís-
tores de saída são os 2C5466 na generosa 
quantidade de nove por cada canal, quatro 
no circuito impresso principal e cinco mon-
tados em dissipadores de dimensões assi-
naláveis. O potenciómetro de controlo de 
volume é um Alps Blue.

As minhas desculpas à STAX, mas não 
encontrei neste circuito um único transís-
tor de efeito de campo (FET), fosse ele 
do tipo JFET ou MOSFET. Excluindo a pos-
sibilidade de ter sido dado um grau ex-
cessivo de liberdade criativa aos homens 
do marketing, o que de modo nenhum é 
apanágio de uma marca tão séria como a 
STAX, deixo no ar a possibilidade de es-
se andar de entrada estar instalado junto 
ao potenciómetro de controlo de volume 

equipado com uma cobertura plástica que 
sela toda essa área e que eu na altura em 
que abri o amplificador não retirei.

O transformador de alimentação, co-
berto com uma placa isoladora de cor 
azul, tem enrolamentos separados para 
cada canal. Na fonte de alimentação des-
tacam-se quatro condensadores ELNA de 
220 µF / 400 V e dois reguladores locais, 
um de saída positiva e outro de saída ne-
gativa, para as tensões de alimentação 
mais reduzidas, de ±15 V. 

Audições
Realço uma vez mais, embora ache que já 
o fiz por bastantes vezes, que eu não sou 

aquilo que se poderia designar «homem 
dos auscultadores», ou seja, até gosto de 
alguns auscultadores, desde que não se-
jam do tipo fechado, mas contam-se pe-
los dedos de uma mão aqueles que ficam 
sobre a minha cabeça por mais que uma 
hora…  hora e pouco. Uns, os do tipo fe-
chado, porque têm um grave demasiado 
opressivo e, ao mesmo tempo, pressionam 
demasiado as orelhas, outros porque são 
pesados e incómodos, e assim por dian-
te. Começo já por dizer que os SR-007Mk2 
não cabem numa categoria nem noutra, 
porque são do tipo aberto e ao mesmo 
tempo extremamente confortáveis, tanto 
que quase nos esquecemos deles. 
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Passemos então ao que realmente 
conta, as audições com que me deliciei 
durante as semanas que os STAX ficaram 
lá em casa. Chegaram com apenas algu-
mas horas de rodagem, pelo que tive, sem 
nenhum sacrifício, que os colocar em roda-
gem por algum tempo, não muito, porque 
estes STAX soaram sempre bem. O equi-
pamento auxiliar/fonte foi constituído em 
volta do iFi Audio Pro iDSD a reproduzir fi-
cheiros quer do Tidal, quer do meu servi-
dor NAS, quer ainda provenientes do leitor 
de CD’s Accuphase DP-85, na maior parte 
dos casos com conversão interna prévia, 
antes do andar de conversão D/A, para 
DSD 1024. 

A impressão global foi, tal como acon-
tece nas minhas QUAD ESL63, de uma in-
crível clareza na gama média, sempre 
limpa e transparente como a água de nas-
cente, combinada com algo que até aqui 
não tinha encontrado em nenhuns auscul-
tadores do tipo electrostático: uns graves 
soberbos, intensos mas sem exageros, e 
uns agudos cheios de informação. Poderia 
dizer que os SR-007Mk2 são mais naturais 
e menos analíticos do que a maioria dos 
auscultadores high-end, o que só pode ser, 
em meu entender, uma boa coisa. Por ou-
tro lado, a imagem espacial assume con-
tornos algo diferentes do habitual, ou seja, 
quando se têm auscultadores sobre os ou-
vidos, na maior parte dos casos os sons 
são-nos apresentados como se estivessem 
dentro da cabeça. No caso dos 007, e isto 
sem qualquer tipo de processamento, os 
sons estão no exterior, quase que recrian-

do uma imagem espacial, tal como acon-
tece quando se ouve um par de colunas. 

Claro que todas estas qualidades es-
tavam mesmo a pedir uns momentos de 
jazz, e nada melhor que Miles Davis em 
Miles Smiles, para apreciar os STAX em to-
da a sua glória. E deliciei-me não só com 
as melodiosas e imponentes entradas de 
Miles, mas também com os diálogos en-
tre Tony Williams e Ron Carter que os 007 
reproduziram com uma imensa alegria, 
brindando-me com uma quase infinita 
combinação de permutações rítmicas re-
sultantes do trabalho destes dois fenome-
nais músicos, sobrepostas umas sobre as 
outras, e ainda com as épicas improvisa-
ções dos restantes, que eram como que a 
última palavra em termos de liberdade es-
trutural, embora sempre com um uma in-
tensa fragrância de swing. E continuei com 
Clark Terry em One on One, um verdadeiro 
repositório em termos de mestria e inspi-
ração. O trompete de Clark tinha uma ar-
ticulação e tonalidade quase imaculadas, 
espraiando-se por miríades de nuances to-
nais e subtis variações, transportando-nos 
a uma atmosfera intimista até mais não, 
e os STAX 007 conseguiram não só repro-
duzir tudo isto com uma incrível verosimi-
lhança e com uma perfeita recriação do 
ambiente acústico envolvendo Terry e o 
pianista: o belíssimo som do trompete de 
Terry era contrastado com um piano que 
soava luxuriante e sonicamente expansi-
vo, parecendo que os dois instrumentos 
respiravam em sintonia com o tempo de 
decaimento da sala. 

E é evidente que as audições de boa 
música, agora na vertente clássica. pa-
ra manter todo este elevado espírito de 
elevação – nada menos que a 3.ª Sinfo-
nia de Beethoven, a Heróica, com Daniel 
Barenboim a conduzir a orquestra Berlin 
Staatskapelle. Barenboim gosta de real-
çar que quando uma música é séria é is-
so mesmo que nós cá do outro lado temos 
que sentir, e isso foi bem evidente, prin-
cipalmente quando os SR-007 reproduzi-
ram a Marcha Fúnebre com uma intenção 
e sentimento plenos de emoção, levando-
-nos depois ao andamento final, momen-
to em que a quase tétrica escuridão se 
transforma numa inesquecível sensação 
de chegada a um mundo que se torna vivo 
e alegre, com um equilíbrio perfeito entre 
a métrica de metrónomo do compositor e 
a liberdade criativa em termos temporais 
de Barenboim, muito típica de uma perso-
nalidade latina. 

E regressei então ao CD Bailar Cantan-
do – Fiesta Meztiza en El Perú, de Jordi Sa-
vall, de que já falei no teste dos Marantz 
Ruby, publicado na edição anterior da Au-
dio & Cinema em Casa. E o carácter vivo e 
alegre das interpretações, combinado com 
uma solenidade q.b. quando apareciam 
momentos corais a fazer lembrar a Misa 
Criolla, tudo isto me foi apresentado pe-
los auscultadores da STAX com uma clareza 
notável e um gozo musical que provaram 
à saciedade que estes são dos melhores 
auscultadores que existem. 

E finalizo com Bill Evans, no disco Waltz 
for Debbie e na faixa My Foolish Heart. Os 
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diversos instrumentos foram apresentados de um modo perfeitamen-
te limpo e neutro, com as notas do piano a soarem limpas e bem mar-
cadas e as vassouras e percussão de Paul Motian plenas de pequenos 
detalhes que funcionavam como elementos musicais e não como ape-
nas «ruído de fundo». Esta foi uma música em que ficou, por um lado, 
perfeitamente demonstrada a rara graça e a incrível precisão com que 
este trio toca em conjunto, e por outro a inexcedível capacidade que 
os STAX têm de reproduzir não só o conjunto de uma expressão musi-
cal como o mais pequeno detalhe nele contido. Alguns amantes do ro-
ck poderão eventualmente achar que eles não tocam muito alto, mas 
essa é uma afirmação que só poderá vir de quem costume ouvir aus-
cultadores a níveis ensurdecedores, algo que sinceramente não é para 
mim e pode causar rapidamente danos irreparáveis nos órgãos de au-
dição. E isso não é definitivamente algo a que gostasse de me arriscar, 
por muito mais que uma razão. 

Conclusão
Como é evidente, em todas as considerações atrás apresentadas sem-
pre que falei do SR-007 estava a incluir a unidade SRM-727II nas mi-
nhas considerações, porque eles são parte integrante um do outro. E a 
primeira conclusão a deixar diz tudo por parte de quem não é um ou-
vinte permanente deste tipo de transdutores: os SR-007 seriam dos 
poucos auscultadores que me convenceriam a passar a ouvir música 
por muito tempo com uns «fones» sobre a minha cabeça. A música por 
eles reproduzida soa limpa, transparente e com uma perfeição de tim-
bre quase inigualável (talvez os 009 consigam ainda fazer melhor, mas 
esses nunca estiveram comigo por tanto tempo como os 007). Ouvir 
um equipamento deste calibre é um verdadeiro refrigério para a alma 
e para os ouvidos. 
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