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Herdeiras das clássicas AE1, as Refe-
rence 1 prometem dar continuida-
de às qualidades reconhecidas por 

muitos nessas antecessoras, mas com uma 
apresentação mais consensual do ponto 
de vista estético e com uma sonoridade 
mais universalista. 

Todos nós, audiófilos, temos certa-
mente em memória audições que, pelas 
mais variadas razões, nos marcaram e per-
maneceram como referências e termos de 
comparação. A oportunidade que tive de 
ouvir as originais AE1 alimentadas por um 
amplificador de potência Musical Fidelity, 
se bem me lembro um P270, foi uma au-
dição que durante muito tempo me ficou 
na memória, e que permaneceu como re-
ferência do som que é possível obter com 
umas colunas de dimensões tão reduzidas. 

Descrição
A caixa das Reference 1 possui umas di-
mensões muito próximas das originais 
AE1, embora a construção seja bastan-
te diferente. Nas Reference  1 a Acous-
tic Energy faz uso de uma tecnologia que 
denomina constrained layer damping, a 
qual consiste na utilização de uma cama-
da de 3 mm de borracha de alta densida-
de ensanduichada entre duas camadas de 
MDF de 7 mm e 5 mm, respectivamente, 
proporcionando um método muito eficaz 
de controlo e eliminação de ressonâncias 
e vibrações espúrias e assegurando uma 
reprodução sonora livre de colorações de 
caixa. 

A unidade de graves/médias frequên-
cias possui um cone de 110 mm de perfil 
hiperbólico e com um guarda-pó de for-
mato cónico a fazer lembrar o modelo AE1 
original. Nesta nova iteração, contudo, o 
altifalante é realizado numa liga de alu-
mínio bastante mais leve que no modelo 
original e possui uma bobine de alumínio 
dupla que opera uma mais eficiente dissi-
pação de calor. 

O tweeter é uma unidade ring-radia-
tor originária da Vifa, modificada segun-
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do as especificações da Acoustic Energy. 
A performance do tweeter é potenciada 
ainda mais pela utilização das DXT® Lens, 
uma espécie de guia de onda realizado em 
alumínio e que tem como função combi-
nar a dispersão e resposta em frequência 
do tweeter com a resposta da unidade de 
médios/graves, de modo a assegurar uma 
melhor integração em sala. 

Na traseira encontra-se o pórtico re-
flex bem como um par de terminais WBT 
de excelente qualidade. O crossover, que 
conta com componentes de qualidade se-
leccionada, é do tipo de 2.ª ordem e faz o 
corte aos 2  kHz. A potência máxima ad-
missível especificada é de 200  Watt, a 
sensibilidade de 87 dB / 2,83 V / 1 m e a 
impedância nominal é de 6 Ohm. 

Por fim, as Reference 1 estão disponí-
veis em dois acabamentos, preto e ébano, 
ambos com um lacado de piano verdadei-
ramente sumptuoso. O par que me calhou 
para teste tinha o folheado de ébano, e 
posso atestar que o acabamento é um ver-
dadeiro luxo e um deleite para a vista e 
para o tacto. 

Audições
As Acoustic Energy Reference 1 foram ou-
vidas no meu sistema habitual, que com-
preende o conjunto prévio/amplificador 
de potência Accuphase C-2120/P-4200, 
leitor digital Accuphase DP-550, e ainda o 
gira-discos Michell GyroDec+Rega RB-300 
com célula Benz Micro Glider. A cablagem 
constou dos Kubala-Sosna Fascination e 
Kimber Select KS-1121 nas interligações e 
Kimber Monocle XL nas colunas. 

Surpreendentemente, se atendermos 
à dimensão das colunas, as Reference  1 
possuem um som amplo e vigoroso, e são 
capazes de edificar um palco sonoro ver-
dadeiramente grande, largo, profundo e 
alto, facultando uma apresentação realis-
ta do evento musical. Quando bem instala-
das, demonstram a rara faculdade de pura 
e simplesmente desaparecerem de ce-
na, dando primazia à música e permitindo 
que o ouvinte se abstraia do facto de estar 
a ouvir uma reprodução de um evento 
musical e não o evento propriamente dito. 

As Reference  1 pareceram-me umas 
colunas bastante exigentes em termos 
de amplificação. Os 87 dB de sensibilida-
de especificados pareceram-me bastante 
optimistas. Um amplificador capaz de um 
débito generoso de potência e corrente é 
uma condição para realizar o pleno poten-
cial das Reference 1. 

Globalmente, estas colunas exibem 
uma sonoridade timbricamente neutra, 
com especial destaque para a dinâmica 
vigorosa e uma velocidade de resposta 
sempre capaz de responder às exigências 
rítmicas da música. Independentemente 

do programa musical, parecem ser sem-
pre capazes de extrair da trama musical os 
detalhes finos que muitas vezes ficam es-
condidos ou mascarados na massa sonora 
mas que as Reference 1 fazem questão de 
revelar com clareza e excelente focagem. 

Quando chamadas a reproduzir uma 
obra como a Fanfarra Olímpica de John 
Williams, numa gravação Wilson Audio, 
as Reference  1 apresentam uma sonori-
dade neutra, capaz de permitir uma fácil 
destrinça entre acordes fraco/forte, pare-
cendo sempre terem tecto dinâmico su-
ficiente para abarcar toda a dinâmica do 
conjunto instrumental sem revelar cons-
trangimentos em fortíssimos e sem perda 
de brilho nos pianíssimos. 

A gama média é muito aberta, trans-
parente e agradavelmente encorpada, ca-
paz de uma reprodução correctíssima de 
vozes, sejam solistas ou em coro, e asse-
gura uma continuidade homogénea até ao 
registo agudo, que se revelou informati-
vo, notavelmente extenso e muito limpo. 
A audição da Ode para o Dia de Santa Ce-
cília de Handel permitiu perceber o con-
tributo individual de cada naipe do coro, 
bem como a perspectiva espacial coro/or-
questra, de um modo correcto e seguro, o 
qual se mantém inalterado independente-
mente do volume de audição. 
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Discos utilizados nas audições:
COMPOSITOR / OBRA INTÉRPRETES EDITORA

Anton Bruckner
Sinfonia N.º 8 

Orquestra Filarmónica de Viena
Carlo Maria Giulini

DG
(CD)

R. Schumann
Concerto para Piano e 
Orquestra em Lá menor, Op. 
54

Maria João Pires
Orquestra Sinfónica de Londres
Sir John Eliot Gardiner

LSO
(SACD)

G. F. Handel
Ode para o Dia de Santa 
Cecília

Carolyn Sampson, James Gilchrist
King Consort Choir
The King Consort
Robert King

HYPERION 
RECORDS
(SACD)

John Williams
Olympic Fanfare

National Symphonic Winds
Lowell Graham

WILSON
AUDIOPHILE (CD)

J. Brahms
Concerto para Piano e 
Orquestra N.º 2

Krystian Zimerman
Orquestra Filarmónica de Viena
Leonard Bernstein

DG
(CD)

Linda Ronstadt
Canciones de Mi Padre

Linda Ronstadt ELECTRA
(CD)

The Duke Ellington Orquestra The Duke Ellington Orquestra
Mercer Ellington

TELDEC
(LP)

Supertramp
Breakfast in America

Supertramp A&M RECORDS
(LP)

Apesar de vivas e detalhadas, não têm 
um som frontal ou de alguma forma agres-
te. A facilidade com que desaparecem de 
cena – uma característica de colunas pe-
quenas de um modo geral, mas potencia-
da nestas Reference  1 pela ausência de 
som de caixa – reflecte isso mesmo, com o 
palco a definir-se no plano ocupado pelas 
colunas e a estender-se em profundidade 
e em largura muito para além do limite fí-
sico imposto por elas próprias. 

Na zona inferior do espectro, as Re-
ference  1 exibem um registo grave bem 
tenso, de extensão adequada, ainda que 
naturalmente limitada pela dimensão das 
caixas, com uma apresentação enérgica e 
recortada capaz de fazer justiça às linhas 
de marcação rítmica de um contrabaixo, 
assim como evidenciar-se como suporte 
do edifício sinfónico em obras tão comple-
xas como a 8.ª Sinfonia de Bruckner ou o 
suporte rítmico da canção The Logical Song 
dos Supertramp. 

Voltando à 8.ª de Bruckner, foi verda-
deiramente surpreendente a forma como 
as colunas conseguiram delinear no espa-
ço os grandes timbalões, que assumem 
aqui um papel preponderante, não ape-
nas como marcadores do ritmo, mas com 
um papel próprio e específico atribuído no 
âmbito do desenvolvimento da obra musi-
cal. A opulência, a articulação e a velocida-
de necessárias para a correcta reprodução 
do som de pele esticada percutida, e si-

multaneamente um respeito pelo timbre e 
pela definição tonal, proporcionaram uma 
reprodução muito convincente da obra 
musical, ainda que a escala em termos ab-
solutos não possa ser obviamente compa-
rada com aquela a que estou a habituado 
com as minhas Revel. Mas nem as dimen-
sões das colunas são comparáveis nem o 
preço, pelo que há que manter as coisas 
na devida perspectiva. 

Conclusão
A Acoustic Energy tem nas Reference  1 
umas dignas sucessoras das míticas AE1. O 
novo modelo possui uma sonoridade me-
nos abrupta e muito mais líquida, mais 
universalista e globalmente mais correc-
ta. Continuam a destacar-se pela dinâmica 
desenvolta, a neutralidade sonora, a ve-
locidade de resposta a transitórios e uma 
apresentação sonora musculada e deci-
dida. Tal como as suas antecessoras re-
querem um amplificador com garra para 
darem o seu melhor mas, estando asse-
gurado esse requisito, brindam-nos com 
um som surpreendentemente grande pa-
ra umas colunas com as suas dimensões. A 
juntar a isto, um acabamento em folheado 
de madeira de altíssima qualidade assegu-
ra uma fácil aceitação na integração com a 
decoração doméstica. Por tudo o que foi 
dito não posso deixar de lhes conferir uma 
muito merecida recomendação. 
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ESPECIFICAÇÕES

Sensibilidade 87 dB / 2,83 V / 1 m

Impedância nominal 6 Ohm

Potência admissível Até 200 W a 8 Ohm

Resposta em frequência 45 Hz – 40 kHz @ -3 dB

Crossover Percurso de sinal ultracurto com corte nos 2 kHz

Tipo de caixa Reflex – pórtico traseiro

Dimensões 310×190×280 mm (A/L/P)

Peso 10,5 kg

Preço 2356,00g

2450,00g (pack com suportes incluídos)

Representante Exaudio

Telef. 214 649 110

Web http://exaudio.pt/
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