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AVR   -  2808 
 

 
E o stereo…? 
 
 
Introdução        Luís Patuleia, HDMC 
 

 

Não sei se repararam mas as questões geralmente associadas à possível aquisição de 

um receiver, nunca são (ou são em pouca quantidade) sobre o comportamento 

deste em multicanal mas sim sobre o fatídico stereo. 

 

Está entranhado na cultura audiófila que um receiver  

não apresenta uma prestação “digna” quando confrontado com um sinal PCM de 2 

canais, o vulgar stereo. Percebo e partilho essa via de pensamento*. 

 
O objecto deste relato é o recente Denon AVR 2808, receiver de última geração, 

com capacidade para descodificar os novos formatos áudio HD (DTS HD / DD True 

HD), switch de vídeo, amplificação para 7 canais, equalização Audyssey, e a lista 



continua. Aliás tem tantos logos na fascia (adoro este termo) como um Honda 

Tunning. 

 

Se a profecia se verificar, o que fará um potencial comprador optar por um receiver 

em vez de um amplificador integrado? Será que a funcionalidade se sobrepõe à 

prestação pura? 

 

Relato 

A instalação do 2808 decorreu sem sobressaltos e sem consultar o manual de 

instruções o que demonstra a facilidade com que se consegue programar a máquina. 

Utilizei 2 entradas (apaguei as restantes não utilizadas), uma para PS3 e outra para a 

set top box do Meo, ligadas com cabos HDMI que levam som e imagem ao Denon. A 

PS3 envia os 176.4 de upsampling que o Denon aceita sem problemas, sem upscaling 

na imagem, tarefa essa que fica a cargo do FLI2310 do Denon para enviar 720p para 

o projector, com a mesma resolução nativa. A set top box manteve a definição de 

720p. Quaisquer destas configurações foram imediatas e sem qualquer contratempo, 

revelando a inexistência de bugs ou necessidade de alterações de firmware. 

Qualquer sinal injectado foi imediatamente percebido e descodificado pelo receiver. 

Em peças mais complexas, no orgasmo final do inevitável 

Stimela, com o mostrador do Denon a debitar uns valentes +6.0 

db (!) a resolução obtida foi mais do que estaria à espera. 

Passou com distinção. 

A utilização do comando é que já não foi pacífica. Admito alguma nabice minha mas 

não o considero minimamente intuitivo. Preferia um mais sóbrio e simples do que 

este complicado e a querer dar a sensação de mais sofisticado. Sensação esta q

desaparece assim que pegamos nele. 

Se a questão principal é saber então como se comporta este aparelho na nobre a

de reproduzir 2CH então levámos este desafio à letra e ligámos o 2808 às B&W 802

Só. Não há canal central, nem surround, muito menos sub. Plain old stereo. 
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“Coitado”, deve ser a expressão mais pensada nos segundos que durou este 

parágrafo. 

 

Pois a verdade nua e crua é que o 

Denon não tem qualquer dificuldade 

em pegar nelas, nem de as por a tocar 

de forma minimamente convincente. 

Claro que há apontamentos à 

prestação: podia fazer desaparecer 

melhor as colunas, ou o palco recriado 

é mais plano do que idealmente se 

pode fazer, mas, face à complexidade 

da maquina e funcionalidades envolvidas, estas pequenas falhas são o óbvio trade 

off, porque realmente, se nos abstrairmos de pequenas coisas, ele toca musica. 

Musica mesmo, é alegre, dinâmico, contundente e assertivo. O único defeito que lhe 

aponto é uma tendência para sibilar. Não chega a tornar-se agressivo, mas provoca 

Tech Box 
 

Audissey ON (vermelho) vs Audissey OFF (azul) 
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esse efeito.  

 

Em peças mais complexas, no orgasmo final do inevitável Stimela, com o mostrador 

do Denon a debitar uns valentes +6.0 db (!) a resolução obtida foi mais do que 

estaria à espera. Passou com distinção. E desconfio que se conseguia subir um pouco 

mais mas os níveis de SPL já eram assustadores e as 802D têm de durar mais uns 

anitos. 

Tech Box
Especificações Denon AVR 2808 

 

 110 watts x 7 canais 

 Conversão de Vídeo para HDMI  

 Scaling - 1080p  

 Dolby® TrueHD e dts-HD™ Master Audio  

 Novo processamento DDSC-HD  

 HDMI v1.3a com Deep Color, xvYCC e SACD  

 Capacidade para 3 entradas e 3 zonas  

 Conversão Digital - Analógico para ligações 
multizona  

 Triggers  +12V D.C.  

 

Preço : 1.288 € 

Distribuidor : Videoacústica (www.videoacustica.pt) 

 

Ele toca música. Música mesmo, é 

alegre, dinâmico, contundente e 

assertivo. 

Então e o Audissey? Lá tive de o experimentar, a configuração não podia ser mais 

simples, liga-se o jack do microfone à entrada frontal na facia (é que gosto mesmo 

deste termo) do 2808, 

ele imediatame

pergunta se queremos

calibrar e depois é só 

seguir as instruções. O 

processo no total demora entre 5 a 10 minutos, dependendo do nº de posições 

medidas. No meu caso, ele mediu 3 posições (cancelei a 4ª) e mostrou os resultados 

e desligou o Audissey.  

nte 

 

O que é óbvio é que esta 

prestação vai variar de sala 

para sala e de sistema para 

sistema, e em alguns casos, 

vai se revelar fundamental 

para um mínimo de 

qualidade de reprodução. 

Obrigatório experimentar, 

não custa nada e inclusive 

dá para corrigir 

manualmente os resultados 

obtidos. 

 

Reza a lenda que se ele próprio o desliga é porque as alterações são mínimas. 

Mínimas ou não, prefiro sem o 

Audissey, face à superior 

dinâmica e arejamento que 

proporciona à reprodução. Na 

figura acima podem ver o 

comparativo entre medições.  

Conclusões 
 
Pontos fortes: 
- Descodifica tudo o que existe 
actualmente 
- Funcionalidades e facilidade de 
instalação 
- Bug free 
 
Pontos fracos: 
- Comando 
- Sibila 
- Cede terreno em prestação stereo 

Se repararem, as alterações no 

papel não são tão grandes que 

justifiquem as alterações de 

prestação, o que me leva a crer 

que o Audissey faz mais do que 

a simples aplicação de filtros. As diferenças em termos de prestação sonora são 

assinaláveis, com o Audissey a castrar o resultado final. Além de sibilar ainda mais, a 

compressão introduzida implica que as colunas residentes soem amorfas, sem vida e 

completamente 

descaracterizadas. 

 

 

* Nem de propósito, caiu aqui em casa um amplificador integrado que vai servir de 

tira teimas a esta questão. 

Portanto este relato tem um 

“Continua...” 

Luís Patuleia 

luis.patuleia@hdmc.pt

Setembro 2008 
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