Conclusões

nas de registo pelo imediatismo que
consegui e pela forma empenhada

"AUOKltClNEMA EM CA.v..

som tem um pouco mais de brilho e
parece ser um pouco mais empenhado. Esta magnífica obra dos Pink
Floyd permite-nos explorar até ao
limite a capacidade de resoluçiio de
um aparelho, bem como a microdlnâmica do mesmo. A Densen nâo se
fez rogada e desde as primeiras audições mostrou que teria uma palavra
a dizer, palavra essa que estaria
muito correcta e que seria digna de
respeito. O som ê grandioso, correcto timbricamente, com um ataque e

como a obra nos era apresentada, Se
me é permitida uma express30
menos própria. é como se a Densen
se esforçasse um pouco mais Que a
minha PP-l para dar nas vistas. O

Boas audições!

A Densen consegue com esta peque·
na unidade oferecer uma prestaçiio
sólida, coesa, musical, correcta e
apaixonante. N30 é muito comum
encontrar estes adjectivos todos
numa só frase, mas é um facto que a
Densen tem vindo a mostrar um cuidado muito apreciado nas suas linhas
mais recentes. A sua filosofia de som
mudou ao longo dos anos, e tornouse mais requintada. mais madura e
mais interessante. Esta phono é prova
disso mesmo. Com ela a Densen con·
segue uma vez mais provar Que é
passIvei fazer música com paixiio sem
nos deixarmos cegar por ela.

Um dos discos mais ouvidos cá por
casa nos últimos tempos com a
Densen foi Final Cu! dos Plnk Floyd.
tendo proporcionado audlt:;bes dig-

durar mais do que o tempo necessá·
riO. A velocidade e dintlmlCêI da
O€nsen. agradou-me de sobremaneira, sendo de lacto um dos pontos forles da Densen na minha opinl2lo.

diniimica cativantes. Sem qualquer
Sinai de congestionamento, sem
qualquer sinal de frigidez ou arestas
sónicas, consegue um equilibrio perfeito entre musicalidade e neutralidade, o que acaba por tornar esta unidade de phono num pré-amplificador muito agradavel e merecedor da
sua atençM, caso procure uma
phono para substituir uma velhota
ou esteja agora a dar os primeiros
passos no vinilo.

dade da Oensen. O som é rápido,
Imediato. seco no sentido de n2l0 per-
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