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do tipo solid [Ore e fios entrançados e que 
seio isolados de acordo COm a configuraçào 
litz. 

Os condutores propliamente ditos têm 
uma estrutura metcilici1 híbrida, com a uti
lização de coble de elevado grau de pure
za (99,99997'Jío) em conjunto com metilís 
nobres, como a prata e o ouro. 

O cabo de interligacão balanceado Hy
dfa tem uma estrulura elaborada, com 
dois conjuntos de condutores constituídos 
por um condutor central de núcleo sóli
do em torno do qual se enCüIl'tra um con
junto de condutores entriJnçados com um 
isolamento duplo de Polyolefin e PolyTe
trilFluoroEthylene. A blíndagem e consti
tulda por uma folha de alumínio, à qua'l 
se segue uma cobertura de cobre entre
laçado. A qualidade de construção é ima
culada, sendo o acabamento fin<'ll dado 
por duas camadiJs de pve, entre as quais 
se encontra uma camada de um mate
rial fibroso que assegura a manutençao dil 
geometria rnterna e contribUI para um ex
celente amortecimento O Hydra é um ca
bo rígido, que não é facilmente moldcivel 
em espaços exiguos, pelo que requer al
gum espaço atrás dos equipamentos ii in
terligar. 

zes de responder aos desafios dos plodu
tores e engenheiros de som, 

Devido ao sucesso entretanto alcança
do, resolveram abracar um desalio ainda 
maior: conquistar a Cüllfiança do audiófilo 
exigente, Muito embora conscientes que 
este desalio ('Ia bastante mais difícil de 
superar e que Implicava fazer um avulta
do investimento num mercado de muito 
menores dimensões, a paixão pela música 
e pelo high-end levou ao nascimento, em 
2007, da Signal Projects. 

Com vista à prossecução dos obJecti
vos traçados, a Signal Projects estuda e 
testa consistentemente todas as caracte
rísticas de um ciJbo, cUJl1 implementaç;)o 
e maxlmízaçao podem influenciar de um 
modo determinante a performance finai 
do produto. 

Caracteristicas como reSistência, ca
pacitáncia, impedância, rndutância, efei
to de pele, perdas de potênCia, efeito de 
proximid(Jde, bem como eliciênciiJ da blin
dagem utilizada, ligacão de terra e isola
mento têm de ser consideradas como um 
todo e ao longo de todo o processo de fa
briCO do cabo. 

Para esse processo de fabrico a Signal 
Projects illvestiu no desenvolvimento de 
uma geometria híbrida, com condutores 

S:ignal Projects foi fundada el n 
2007 com o propósito de fabl iCilr 
abas de altissima qualidade, ((I' 

piJZes de permitir a comflletii realização 
de todo o potencial dos IT1rlis sofistlicados 
equipamentos electlónicos de reprodução 
de música. 

O mental dC1 milrca, Nick Korakakis, ti
nha já umil VilStil experiência no mundo 
do iÍudío e da engenhilriiJ de som, tendo 
começado a trabalhar anos antes num es
túdio relativamente pequeno e dispondo 
de equipamentos antiquados que COlIdi
cionavam os resultados e apreselltavam 
valores de distorção elevados, perdas evi
dentes de detalhe e (()Iolacões várias. 
Com o passar dos anos, o estúdio foi-se 
modernizando até acabí1lr por se encontrar 
apetrechado com equipamentos de topo 
de \,lama. Contudo, alguns dos problemas 
Identificado~ anteriormente mantinham
'se, o que levou a equipa a experimentar 
e testar il compatibilidade entre equipa
mentos difere.nles e os cabos que os liga
vam C"egUlam rapidamente iJ conclusão 
que a utilização dos cabos apropriados 
conduzia a resultados sem os problemas 
antes notados, o que levou à criação, em 
200S, de UI1I(I empresa especializada no 
la bri co de cí1bos de ai ta qua Iidade, capa-
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O Signal Projects Hydra substituiu o meu 
cabo residente entre o leitor Oppo BDP
-10SEV Audiocom Signature e o amplifica
dor Gryphon Diablo. Nas colunas estiveram 
as Revel Vitima Studio 2 ligadas com Kim
ber Monoele XL. 

Os Signêll Projl'cts Hydra Impressio
narêlm-me muito positivamente desde as 
primeiras audições. Senhores de enorme 
precisao limbrica, aliada a um palco mui
to aberto l' com uma escala enorme, de
monstram uma desconcertante fêlcilidade 
em nos fazer esquecer que estamos a ou
vir componentes electrónicos, facilitando o 
processo de nos concentrarmos na audição 
da música. 

A primeira obra que ouvi foi o poe
ma sinfónico A/so Sprach Zarathustro de 
Richard Strauss, numa leitura da Orques
tra Filarmónica de Berlim sob a direcção 
de Herbert von Karajan, uma gravação 
DG que utilizo amiúde nas minhas iludi
ções. A escala da obra sinfónica, (J foca
gem dos diversos naipes, a desenvoltura 
dinâmica, a transparência, a precisão e o 
rigor da secção ritmica e, de um modo ge
rai, a envolvência com que a obril musical 
se deselHola perante os nossos ouvidos, 
apresentôram-se todos num nivel absolu
tamente referencial. 

A facilidade com que os Hydra de
monstram a sua influênCia no sistema de 
som faz deles uns perfeitos candidatos pa
ra convencer todos aqueles que afirmam 
não acreditar que diferentes cabos produ
zem diferentes resultados sónicos. No caso 
destes Hydra a diferença é tâo óbvia que 
só mesmo um surdo ou um mal-intenclo

nado pode negar a evidência. Por outro la
do, os Hydra não se evidenciam de forma 
ostensiva, nao fazem soar as campainhas 
nem estalar o fogo-de-artifício, antes pau" 
tam a sua influência por uma notável so
briedade, uma transparência referencial e 
uma ausência de intromissão na transmis
são do sinal que permite que este surja de 
forma gloriosa e sem quaisquer indicios de 
manipulação. 

A sonoridade fluida e naturill, contu
do sempre Impregnada de um poder e 
de uma presenca fantásticos, com que fui 
presenteado com a audição do álbum Ca
fé B/ue da Patricia Barber foi das audições 
mais impressionantes a que tive a opor
tunidade de assistir na minha sala de au
dições. Ograve, tanto do pedal da bateria 
como do percutir das cordas do contrabai
xo, surge limpo, recortado, com uma apre
sentação rápida e de ritmo bem vincado. A 
gama média, quase melíflua, transparente 
e de carácter opulento, faculta uma repro
dução de vozes absolutamente fantástica 
e penetra no âmago das gravações de mo
do a transmitir-nos a mensagem musical 
sem quaisquer constrangimentos. O regis
to agudo possui uma extensão que pare
ce não ter fim, contudo soa sempre limpo 
e isento de quaisquer arestas que compro
metam a liquidez do discurso musical. 

Nesta altura lamentei não ter os cabos 
de coluna Hydra. Se o cabo de interligação 
por si só consegue fazer isto, o que será 
com o conjunto? 

Se a diferença que se ouve justifica o 
preço a pagar, isso já uma questão com
pletamente diferente e depende quer do 
SIStema onde irão ser integrados, quer do 
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ouvido de cada um e do recheio da respec
tiva carteira. 

Quase 3000 ( por um metro de cabo de 
interligação poderá parecer uma provo" 
cação, quase uma ofensa, principalmen
te nestes tempos de crise. Contudo a vi
da é assim mesmo, e no áudio como em 
qualquer outra área do consumo, seja au
tomóveis, relógios ou roupa, existe um pú
blico-alvo para cada produto e para cada 
escalão. 

Os Signal Projects Hydra não são ba
ratos nem se destinam a ser conjugados 
com sistemas de som de supermercado. 
Agora, integrados num sistema de eleva
do potencial, os Hydra poderão ser a pe
ça que faltava para libertar esse potencial 
e levá-lo a descobrir uma centelha que se 
calhar não sabia que o seu sistema tinha. 

Neste momento as minhas finanças 
não me permitem devaneios audiófilos, 
todavia os Signal Projects Hydra causaram
-me uma impressào tão profunda que en
traram directamente para (J minha lista de 
produto~ «must !lave». Quem sabe ... um 
dia? Se e quando o pilnorama económico 
entretanto se alterar. 

Preço por metro: 2829 ( - terminação 
XLR ou RCA 
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