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A Bryston Limited é um fabrican-
te canadiano de produtos de áu-
dio que conta já com 40 anos de 

história. A marca desde sempre teve uma 
presença muito forte, quer nos mercados 
da alta-fidelidade quer no mercado profis-
sional, com inúmeras salas de espectácu-
lo, bem como estúdios de produção e gra-
vação, a estarem equipados com produtos 
da sua lavra. 

No que se refere ao mercado domés-
tico de áudio, a Bryston conta hoje com 
uma gama completa de produtos, incluin-
do naturalmente os amplificadores, mas 
também leitores de áudio digital, DAC’s, 
processadores de som surround, unidades 
de phono e, mais recentemente, também 
as colunas e gira-discos. 

No mercado português a Bryston sem-
pre se pautou por uma presença discreta, 
talvez pelo facto de o representante es-
tar mais direccionado para o mercado pro-
fissional do que para a alta-fidelidade. O 
facto de a Exaudio ter recentemente as-
segurado a representação da Bryston pa-
ra Portugal certamente irá dar uma muito 
maior visibilidade à marca. 

Descrição
O amplificador de potência 4B3 é a mais 
recente evolução de um modelo que re-
monta a 1976 e que tem sido alvo de me-
lhorias contínuas ao longo das suas qua-
tro décadas de existência. O modelo 4B 
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Uma amplificação 
para a vida

é também um dos amplificadores de po-
tência mais populares da gama da Bryston 
precisamente porque oferece um elevado 
nível qualitativo a um preço abordável por 
um grande número de audiófilos. 

O amplificador de potência 4B3 possui 
um circuito com uma configuração duplo-
-mono, com um andar de potência mui-
to semelhante ao do modelo SST2, que 
substitui, incluindo os valores de potên-
cia 2×300/500  Watt a 8/4  Ohm. Contu-
do, este novo modelo incorpora um andar 
de entrada totalmente novo, baseado num 
circuito de amplificação e filtragem de si-
nal patenteado e desenvolvido em conjun-
to com o falecido Dr. Alexandru Salomie, 
o qual apresenta melhorias significativas 
ao nível da rejeição do ruído em modo 
comum, EMI e RFI. Este novo estágio de 
entrada combina o amplificador com prati-
camente qualquer pré-amplificador e for-
nece os primeiros 6 dB de ganho com uma 
distorção mensurável abaixo de 0,001%. 
Tal como o seu antecessor este novo mo-
delo utiliza uma robusta fonte de alimen-
tação baseada em dois transformadores 
toroidais de 600  VA com oito condensa-
dores de 5600 µF por canal, o que perfaz 
89.600 µF de filtragem. 

O painel frontal conta apenas com o 
interruptor stand-by/off, enquanto na tra-

seira estão disponíveis entradas de sinal 
single-ended e balanceadas, comutador 
de ganho 23  dB/29  dB, comutador de 
operação em modo ponte/estéreo e se-
lecção de entrada RCA/XLR. Os terminais 
de saída para as colunas aceitam cabo nu, 
forquilhas e fichas banana. 

A qualidade de construção é de tal or-
dem elevada que a Bryston desde há mui-
to confere uma garantia de 20 anos em 
todos os seus produtos analógicos, o que 
diz muito da confiança que a marca depo-
sita nos seus produtos. 

O amplificador de potência veio acom-
panhado do pré-amplificador BP6, o mo-
delo mais básico da gama. O BP6 possui 
um circuito em classe A, totalmente rea-
lizado com componentes discretos, aceita 
quatro entradas de linha, implementadas 
apenas sobre fichas RCA, circuito de moni-
torização de gravação (tape loop) e pode 
ser equipado em opção com um módulo 
de conversão digital/analógico ou, em al-
ternativa, um módulo phono para células 
do tipo MM. 

No painel frontal está disponível uma 
saída para auscultadores, selector de fon-
te tape/normal, selector de entrada, ba-
lanço, volume e interruptor de ligação. O 
BP6 pode ser remotamente controlado pe-
lo controlo remoto Bryston BR2, vendido 
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em separado, e que permite o comando 
da maior parte dos produtos da marca. 

Audições
Os Bryston BP6/4B3 foram ligados entre si 
com cabo Madrigal CZ-Gel. Na fonte esteve 
o leitor Accuphase DP-550 ligado ao pré-
vio com cabo Accuphase, e às colunas re-
sidentes Revel Ultima Studio  II com Kim-
ber Monocle XL. 

Tive a oportunidade de conviver cerca 
de três semanas com o conjunto Bryston 
BP6/4B3 e pude verificar ao longo desse 
período que a fama da Bryston em produ-
zir produtos de grande qualidade a preços 
realistas não é apenas um jargão publici-
tário mas uma realidade facilmente cons-
tatável. 

As primeiras audições começaram em 
grande, com a épica Sinfonia Alpina de Ri-
chard Strauss. O resultado pautou-se por 
um som de grande amplidão e riqueza 
tímbrica, assinalável neutralidade e onde 
a clareza e a suavidade se juntam a uma 
apresentação musculada e notavelmente 
sólida, denotando um absoluto controlo 
das colunas e do processo de reprodução 
musical, ainda que esse controlo seja exer-
cido de um modo quase diplomático, sem 
se fazer notar pela força. 

Os Bryston desenvolvem um palco so-
noro de dimensões generosas, sendo de 
realçar a excelente resolução em profun-

didade, do que resulta que, mesmo em 
obras sinfónicas de grande envergadu-
ra, como a citada Sinfonia Alpina, os di-
versos patamares são convincentemente 
apresentados, permitindo perceber nitida-
mente a contribuição do naipe das madei-

ras para a construção do edifício sinfónico, 
sem que os restantes naipes, nomeada-
mente as cordas ou os metais, subjuguem 
o clarinete ou o oboé, que continuam a fa-
zer sentir a sua presença de forma nítida. 
A este nível de preços, o resultado não po-
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dia ser melhor. Por outro lado já ouvi equi-
pamentos bastante mais dispendiosos não 
chegarem sequer perto deste nível de ex-
celência. 

O registo grave é sólido e articulado, 
isento de gorduras excessivas, mas agra-
davelmente encorpado, permitindo se-
guir com facilidade as intrincadas linhas 
de graves, nomeadamente no modo como 
é preservada a individualidade dos nai-
pes dos violoncelos e contrabaixos. A arti-
culação e solidez manifestam-se também 
quando lhe é pedido para reproduzir o gra-
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Discos utilizados nas audições:
COMPOSITOR/OBRA INTÉRPRETES EDITORA

R. Strauss
Uma Sinfonia Alpina

Orquestra Sinfónica de Londres
Bernard Haitink

LSO
(SACD)

R. Strauss
Quatro Últimas Canções

Lucia Popp
Orquestra Filarmónica de Londres
Klaus Tennstedt

EMI
(CD)

N. Paganini
Concerto p/ Violino e 
Orquestra em Ré maior, Op. 6

Salvatore Accardo
Orquestra Filarmónica de Londres
Charles Dutoit

DG
(CD)

S. Rachmaninov
Rapsódia sobre Um Tema de 
Paganini, Op. 43

Werner Haas – Piano
Orquestra Sinfónica da Rádio  
de Frankfurt
Eliahu Inbal

PENTATONE
(SACD)

Pink Floyd
Wish You Were Here

Pink Floyd EMI
(CD)

Patricia Barber
Café Blue

Patricia Barber PREMONITION 
RECORDS 
(CD)

René Aubri
Les Voyageurs

René Aubri AS DE COEUR 
PRODUCTIONS
(CD)

Jazz at the Pawnshop
– Limehouse Blues
– High Life
– Take Five

Arne Domnérus – Bengt Hallberg 
Lars Erstrand – Georg Riedel  
Egil Johansen

PROPHONE
(CD)

ve profundo e pulsante, sintetizado elec-
tronicamente, que serve de sustentáculo à 
peça Les Voyageurs de René Aubri, e da 
qual os Bryston se saíram muito bem na 
recriação da ambiência peculiar que carac-
teriza esta peça. 

A solidez e o controlo que pontuam 
no registo grave marcam também presen-
ça na gama média. Muito luminosa, aber-
ta, rica em harmónicos e de uma clareza 
cristalina, contribui de modo decisivo pa-
ra a sensação de transparência que ema-
na das audições. E se a gama média é um 

exemplo de clareza e abertura, o mesmo 
se passa com o registo agudo, que apre-
senta uma excelente extensão, sempre 
muito detalhado mas suave ao longo de 
toda a extensão. A volumes de som ver-
dadeiramente desafiantes pode a zona 
média-aguda apresentar alguns sinais de 
dureza, que se manifestam por um cer-
to desconforto em lidar com com as vo-
zes de soprano ou uma tendência para a 
estridência nos violinos, contudo, isso só 
foi notado a volumes de som realmente 
elevados e penso que a responsabilidade 
estará mais do lado do prévio. Aliás, uma 
breve audição final com o amplificador li-
gado ao meu prévio Accuphase C-2120 
deixou-me convencido de que, como con-
junto, os Bryston são uma proposta exce-
lente para o preço, mas que é possível ir 
mais longe substituindo o prévio por um 
modelo mais acima na gama – um Bryston 
BP17³ poderá ser a cereja no topo do bolo. 

Conclusão
Não posso deixar de afirmar de novo o 
quanto os Bryston me surpreenderam. Do 
meu ponto de vista ficou mais do que pro-
vada a excepcional relação qualidade/pre-
ço dos produtos da marca canadiana. Se do 
ponto de vista estético não têm argumen-
tos de mais-valia, apresentando uma con-
cepção estritamente funcional, já no que 
se refere à solidez e qualidade de constru-
ção são exemplares. 

Em termos de performance sonora ba-
tem-se facilmente com amplificadores de 
custo bastante mais elevado. Potência ge-
nerosa, escala, neutralidade, elevada re-
solução e uma musicalidade convincente 
juntam-se a argumentos como uma exce-
lente qualidade de construção e uma ga-
rantia de 20 anos dada pela marca para 
fazer dos produtos Bryston uma escolha 
racional que poderá acompanhar o seu fe-
liz proprietário pela vida fora. Muito reco-
mendado. 
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www.myhifihouse.com
tel. 917 230 062 / 211 326 619

Av. 5 de Outubro 29 / Lisboa

TRÊS PRÉMIOS WHAT HI-FI? 2018 
PARA A DALI!

MELHOR BARRA SONORA 
DALI KUBIK ONE

MELHOR COLUNA DE SUPORTE
DALI SPEKTOR 2

MELHOR COLUNA DE CHÃO 
DALI OBERON 5

Especificações técnicas: 

Pré-amplificador BP6

Resposta em frequência: 20 Hz~20 kHz +/-0,05 dB

Nível de saída máximo: 15 V

IMD/THD: <0,005% @ 3 V

Sensibilidade: 500 mV (entradas high level)

Ruído: -100 dB (Ref. 500 mV in, 20 Hz~ 
20 kHz)

Dimensões: 43,2 × 7,0 × 29,1 cm

Peso: 7,5 kg

Amplificador de potência 4B3

Potência de saída por 
canal

300/500/900 W @ 8Ω/4Ω/Mono 
8Ω

Ganho 29 dB 28,28 V/V (High)

23dB 14,14 V/V (Low)

Sensibilidade (8 Ω) High: 1,00 V 100 W 
High: 1,73 V 300 W 
Low: 2,00 V 100 W 
Low: 3,46 V 300 W

Impedância de entrada ≈30 kΩ / ≈7,5 kΩ (estéreo/bridge)

IMD ≤0,005%, Tip. ≤0.002%

THD+N 20 Hz-20 kHz @ 300 W, 8 Ω 
≤0,005%

Noise SE input SE: High: 29 dB <-111dB 
SE: Low: 23 dB <-116 dB

Slew rate >60 V / µS (modo estéreo) 
>120 V / µS (modo bridge)

Largura de banda 0-3 dB <1 Hz a >100kHz

Resposta em frequência 0±0,1dB 20 Hz – 20 kHz

Factor de amortecimento 20 Hz, 8Ω >500

Peso 26,2 kg

Preços:

Pré-amplificador BP6: 3739,00 g

Amplificador 4B3: 6807,00 g

Representante: Exaudio

Telef. 214 649 110

Web http://exaudio.pt/


