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Introdução 

 

Já lá vai algum tempo desde que a B&W dedicou alguma atenção na actualização da 

sua série de entrada: a série 600. 

 

A B&W iniciou em 2005, com a série 800, a renovação da sua gama de produtos. 

Mais recentemente foi a vez da série CM e só agora surge uma versão actualizada 

nesta gama de entrada.  

 

A nova série 600 é composta por duas colunas de suporte (686 e 685), duas de 

chão a (684 e 683) e um subwoofer (ASW610XP) que são agora produzidas na 

China. O foco deste artigo recairá sobre as B&W 685 embora e por curiosidade 

tenhamos optado por solicitar umas B&W 683 para testar até que ponto a B&W 

conseguiu trazer a tecnologia FST utilizada na série 800 para o modelo de topo 

desta nova série. Os componentes utilizados neste teste incluem um transporte e 

amplificação Classé e um pré da já extinta TAG McLaren. 

 

B&W 685 

 

A B&W 685 é uma coluna de suporte com duas drives: um 

tweeter de alumínio montado num tubo de tecnologia 

Nautilus™ e uma unidade de médios/graves em Kevlar 

entrelaçado (ao melhor estilo da marca). Na frente 

podemos ainda encontrar uma placa assimetricamente 

colocada que confere um sinal de personalidade a esta 

série e um pórtico de dimensões generosas. Atrás, 

podemos encontrar terminais que permitem bicablagem e 

um suporte que permite a fixação das mesmas à parede 

(esta solução não é propriamente recomendada). 
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Numa nota inicial, a 685 está longe de ser uma coluna com a elegância das suas 

gamas superiores, quer pelo seu desenho quer pela qualidade dos acabamentos. No 

entanto não podemos deixar de ter em consideração que se trata de uma coluna 

que custa 599 Euros, onde o foco principal foi colocado na performance. 

 

A B&W desenvolveu para esta série um novo tweeter que combina um íman de 

Neodymium numa solução tubular Nautilus™ que, segundo a marca, faz deste 

tweeter o mais avançado disponibilizado agora para a sua gama de entrada. A 

unidade de kevlar entrelaçado apresenta um chassis novo que é apresentado como 

tendo uma relação de ruído baixa, melhorando a sua integração com o tweeter. 

 

Podemos ser levados a pensar que o sistema utilizado está desequilibrado face ao 

preço das colunas mas, na verdade, deu-nos a oportunidade de verificar até que 

ponto as 685 eram um elemento limitador nesta cadeia. 

 
Os agudos apresentam-se ricos e com uma transparência 

surpreendentes, não revelando a rigidez que geralmente se 

encontra em tweeters de alumínio, muito mais numa série 

gama de entrada. 

Logo nas primeiras impressões consegue-se perceber a assinatura B&W neste 

produto, comum à série 800 e CM. Os agudos apresentam-se ricos e com uma 

transparência surpreendentes, não revelando a rigidez que geralmente se encontra 

em tweeters de alumínio, muito mais numa série gama de entrada. As frequências 

médias apresentam-se ricas e detalhadas, conferindo às 685 um palco amplo e rico 

que as faz desaparecer com bastante facilidade. A ausência de qualquer coloração é 

outro factor Importante a mencionar, à imagem do que podemos encontrar nas 

restantes séries da marca. 
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As guitarras acústicas soam com uma naturalidade muito grande, sendo ainda uma 

coluna rápida a reproduzir o som mais rasgado de uma guitarra de rock. Secções de 

metais apresentam-se limpas e precisas, as vozes quentes e os instrumentos de 

percussão “in your face”. Os graves são controlados mas pecam naturalmente pela 

dimensão da coluna. 

 

Testámos os mais diversos estilos musicais e em todos eles as 685 se mostraram 

bastante à vontade, transbordando música. 

 

Em suma, para o preço, esta coluna faz tudo muito bem, sem ausência de esforço e 

sem sinal de perda de resolução. Talvez a única característica que podemos apontar 

de menos positiva (se é que podemos dizer) é alguma sensação de falta de corpo, 

que se pode justificar por ser uma coluna de suporte a estar a tocar numa sala com 

dimensões generosas (70 m2). 

 

B&W 683 

A 683 é uma coluna de chão de três vias. Apresenta, à semelhança da 685, um 

tweeter em alumínio montado num tubo de tecnologia Nautilus™. Apresenta um par 

de unidades de graves numa composição alumínio/papel/Kevlar® e uma unidade de 

médios de Kevlar® de 150mm, assente numa suspensão 

do tipo FST.  Apresenta ainda um pórtico frontal. A B&W 

685 é vendida por 1300 Euros. 

 

Em audição, encontrámos na performance dos agudos as 

mesmas características da anteriormente testada B&W 683: 

ricos e com uma transparência fantásticas. 

 

A verdadeira surpresa desta coluna vem da performance 

da sua unidade de médios, onde o seu realismo nos 
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deixou perplexos. Para quem conhece a sonoridade do Médio FST da irmã mais velha 

802D, ficará espantado por ver nesta coluna a mesma característica doce e 

informativa. Só que neste caso, disponibilizada a um preço muito mais baixo. Claro 

que a
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Em resumo, foi muito agradável conviver com a nova série 600 da

uma sensação geral de que se trata de um projecto cujos resulta

amplamente às expectativas. 
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Especificações B&W  685 
 
Drives 1x ø25mm unidade de agudos em 

ínio 
50mm unidade de médios 
r® com FST™  
65mm unidades de graves 
ínio/papel/Kevlar®  
 - 22kHz ±3dB 
 spl (2.83V, 1m) 
- 200W into 8Ω  
a: 985mm (38.8 in) (sem pés ou 
s) 
ra: 198mm (7.8 in) 
ra: 340mm (13.4 in) 
 
 Ash Vinyl, Light Oak Vinyl, Red 
ry Vinyl, Wengé Vinyl

5mm (1 in) unidade de agudos 
lumínio 
65mm (6.5 in) unidade de 
s e médios em Kevlar®  
 ±3dB  
que expectável. 

metais e das vozes 

neroso e rico em 

m demasia com os 

m posicionamento 

ância razoável da 

 B&W, ficando com 

dos correspondem 
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Alum
 1x ø1

Kevla
 2x ø1

Alum
Resposta em Frequência 38Hz
Sensibilidade 90dB
Amplificação recomendada 25W 
Dimensões Altur

spike
 Largu
 Largu
Peso 26kg
Acabamentos Black

Cher

 
 
 

Especificações B&W  683 
 
Drives 1x ø2

em A
1x ø1
grave

Resposta em Frequência 49Hz - 22kHz
 escala apresentada fica aquém da sua irmã o que é mais do 

eralidade das guitarras eléctricas, a rapidez das secções de 

ransparência em geral são irrepreensíveis. O palco é ge

ão. É uma coluna verdadeiramente surpreendente. 

ve da 685 é um grave poderoso e extenso, mas interagiu e

s da sala de audição. Por esse motivo, aconselhamos u

do destas colunas, sendo fundamental manter uma dist

e, evitando posições muito próximas de quaisquer cantos.  
 

 
 

 

Sensibilidade   88dB spl (2.83V, 1m) 
Amplificação recomendada 25W - 100W into 8Ω  
Dimensões   Altura: 340mm (13.4 in) 
    Largura: 198mm (7.8 in) 
    Profundidade: 331mm (12.3 in) 
Peso    7.0kg 
Acabamentos Black Ash Vinyl, Light Oak Vinyl, Red 

Cherry Vinyl, Wengé Vinyl
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