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Sonus faber Elipsa 

Auditor 
 

Piu bella… 
 

O relato de uma italiana sedutora. 

 

Luís Patuleia, HDMC 

 
Introdução 
 

Antes de iniciar o relato da minha experiência com as Sonus faber Elipsa Auditor, é 

necessário um pequeno esclarecimento: a minha relação com a Sonus faber não é, 

como hei de dizer, pacifica. 

É um misto de amor ódio, um não-posso-viver-com-elas-nem-posso-viver-sem-elas. 

Um fait divers portanto, estamos a falar de uma coluna, um electrodoméstico, se bem 

que de linha castanha, não deixa de ser um electrodoméstico e como tal tudo isto 

deve ser entendido como uma coisa com pouca importância. 

 

Mas de qualquer maneira, o sentimento está lá. 

 

Pelos meus ouvidos já passaram umas quantas, todas trazidas ao mundo por Franco 

Serblin e para tirar do sério o meu querido amigo e sócio Nuno Santos, costumava 

dizer-lhe que as Sonus faber Electa Amator II que ele orgulhosamente possuía, 



tinham um voicing pelos ouvidos de um sexagenário, que de certa forma justificava 

aquele delico-doce característico. Enfim, parvoíces… 

 

 

Relato 
 

Adiante, Electa, Electa Amator II, Signum, Concerto, Concertino, Cremona Auditor, 

Cremona, Guarneri, Amati, Stradivari e se calhar mais algumas, todas as ouvi e todas 

recordo. E cheguei a ter umas Sf Concerto, piano lacado, lindas… 

 

Especificações 
 
Sistema: Coluna monitora de 2 vias, caixa 
com pórtico 
Tweeter: Altifalante ring radiator de 25 
mm ultra-dinâmico, com dupla guia de 
onda toroidal 
Mid-Woofer: Altifalante de cone de 15 
cm com sistema motor simétrico e cone 
em fibra de “madeira preta” 
Sensibilidade: 89 dB SPL (2.83 V/1m) 
Crossover: 2ª ordem, ponto do crossover 
2500Hz 
Impedância: 4 ohms nominal 
Potência Admissível: 40w – 150w, sem 
clipping 
Resp
Med
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Naquela altura, face aos constantes ataques, argumentando que as Sonus faber não 

eram colunas versáteis, que eram coloridas e o diabo a sete, os orgulhosos 

proprietários defendiam-se argumentando 

que um violino reproduzido por uma 

Sonus faber era real e etéreo. 

E as maracas, pergunto eu? Não são 

instrumentos também? Não têm direito a 

ser reproduzidas? São instrumentos filhos 

de um deus menor? 

 

E depois Franco Serblin sai. Dando uma 

vista de olhos na microscópica análise de 

JVH às irmãs Elipsa e recordando o que 

ouvi das Cremona Auditor percebe-se um 

pouco do que aí vem. 

 

Estava ainda em testes com o humilde 

receiver Denon AVR 2808 quando fui 

buscar as pequenas italianas à Cenestesia, 

por isso, as primeiras impressões ficam com elas lig

os parentes na lama. Sem qualquer problema digo
osta de Frequência: 55-30.000 Hz, 
idas (LxAxP): 33,5 x 34,1 x 22,4 
da na parede) cm 
: 15,2 Kg/par (19,2 Kg embal.) 
o: 3.500 €

adas a um plebeu. E não lhes caiu 

 que as diferenças em termos de 
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Esta pequena monitora tem uma alegria inebriante, 

reproduzindo o que lhe é imposto com uma fidelidade muito 

honesta e, acima de tudo, não comprometendo géneros 

musicais. Tudo o que entrou saiu, desde Verdi a Pixies. 

carácter para as grandes 802D são mínimas. Estranho, mas verdade. E isto foi o que 

mais me surpreendeu, alguém na Sonus faber finalmente compreendeu que as 

maracas também têm direito à vida. Claro que as diferenças em termos de escala, 

tempo, ritmo e sheer power são óbvias, mas os campeonatos também são outros. Há 

uma clara ruptura com aquilo que a Sonus faber nos habituou, esta pequena 

monitora tem uma alegria inebriante, reproduzindo o que lhe é imposto com uma 

fidelidade muito honesta e, acima de tudo, não comprometendo géneros musicais. 

Tudo o que entrou saiu, desde Verdi a Pixies. Notei que, na minha sala, elas 

preferiram um posicionamento sem toe in, directas ao ouvinte e com pouco espaço 

entre elas. O palco é correcto, não é bigger than life, tridimensional e mais in your 

face que as residentes 802D, ao meu gosto portanto. Recordaram-me as minhas ex. 

Nautilus 805 que sem apelo nem agravo nos pregam duas chapadas de música 

quando menos esperamos. O receiver pegou nelas sem problema algum claro e 

assim que foi embalado, 

entrou a amplificação 

residente, o Lyngdorf 

TDA2200, mais a condizer 

com o extracto social das 

nubentes. Confesso o 

pânico inicial, já com as 

minhas 805S antigas esta 

amplificação não me tinha 

emocionado e com as Elipsa 

Auditor, voltou a sensação 

se bem que em menor
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escala. Sinergias dizem eles, tanto é que apesar de não se dar bem com as ex., se dá 

magnificamente bem com as actuais. Prefere-as mais maduras talvez… olhando para a 

Alexandra Lencastre não o posso criticar. 

O segredo está no knob! Abaixo dos 70.0 (Max 99.9) as Elipsa não tocam com o 

Lyngdorf, acima disso, honra lhes seja feita, aguentaram a pancada estoicamente. E 

tocaram. Estive quase a ir ao baú buscar a besta (NAD S300) e tenho a certeza 

absoluta que iria ser um casamento feliz… pelo menos até elas descobrirem que o 

NAD ressona. 

Conclusões 
 
Pontos fortes: 
- Estética 
- Dimensões 
- Prestações 
 
Pontos fracos: 
- Não são acessíveis a todos 

A caracterização das colunas foi unânime: joie de vivre! E é 

assim que as recordo, alegres e divertidas. 

Mas não foi necessário, as duas últimas oitavas pecam por omissão (a última) e 

sugestão (a penúltima), isso é normal dadas as dimensões comedidas da caixa e 

drive, mas a partir dali tudo se passa como se de uma monitora se tratasse. Entenda-

se por monitora aquela que tem a obrigação de monitorizar, em estúdio. Para mim e 

para o meu gosto, correctas portanto. Mesmo a volumes elevados e em peças mais 

complexas, mostraram bastante à 

vontade, com uma resolução 

óptima, mantendo a 

inteligibilidade da peça musical. 

 

Qual a impressão final destas 

pequenas e versáteis italianas? 

Ambíguas: 

- Deixam saudades, especial-

mente quando as imaginava num 

setup 5.1*, as 2 frontais nos suportes, a central e as surround colocadas na parede, 

um receiver simpático e muita música. São caras? Pois são… a qualidade paga-se! 

 

- Acabaram-se as saudáveis trocas de galhardetes entre proprietários de Sonus faber 

e B&W. Acabou-se a inevitável Diana Krall com voz de violino, a Fender Stratocaster 

do Mark Knofler com sabor a violino, as peles Remo do Stewart Copeland com sabor 

a violino e ganhou-se uma coluna. Vou ter saudades.  

 

Ao devolver as colunas à Cenestesia, conversei por breves momentos com o João 

Pedro e felizmente a caracterização das colunas foi unânime: joie de vivre! E é assim 

que as recordo, alegres e divertidas. 

 

Nota adicional ao WAF: confesso que quando as fui buscar, fiquei mais descansado 

quando olhei para elas e pensei, bom se não gostar sempre posso argumentar que o 

WAF é enorme. Chegado a casa e com elas em cima do suporte, o WAF entra e 

profere estas fatídicas palavras qual guarda prisional no corredor da morte: são feias! 

 

Glup… convenhamos, o meu WAF não é para ser levado em conta, em matéria de 

gosto deixa muito a desejar, basta ver com 

quem se casou. 

 

São lindas! 

 

* Apesar se só se venderem aos pares, a 

Imacustica permite a possibilidade de se 

compor um sistema com 5 unidades iguais. 

 

Luís Patuleia 

luis.patuleia@hdmc.pt

Setembro 2008 
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