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teste áudio 1

Quando alguém me fala que o hi-end está caindo em uma mes-

mice ou está perdendo o frescor de múltiplas possibilidades, tenho 

que discordar completamente, pois na verdade percebo claramente 

o oposto! O hi-end vive a plenitude das múltiplas escolhas, um mo-

mento extraordinário, em que o consumidor deve estar muito atento, 

pois as opções vão muito além do seu campo de visão imediato. 

E ‘bater o martelo’ está se tornando uma decisão que necessita 

de muita consulta, paciência e certeza do que deseja e procura. 

Caso não exista esse compromisso, a chance de gastar mais do 

que precisa, ou de comprar errado, tornou-se muito grande. E quan-

do falamos de caixas acústicas, um segmento que sempre esteve 

repleto de opções para todos os bolsos e gostos, o ideal é que o 

consumidor se prepare para andar, pesquisar e ouvir muito. Vou dar 

um exemplo: imagine que você tenha uma sala de boas dimensões, 

como uns 24 metros quadrados, exclusiva para o seu uso, com uma 

acústica razoável, elétrica bem feita e um sistema sinérgico e coe-

rente. Disposto a fazer um upgrade nas suas caixas tipo coluna de 

mais de uma década de bons serviços prestados, resolve que che-

gou a hora de substituí-las por colunas mais modernas. Afinal, você 

tem como premissa, que por mais que caixas bookshelfs tenham 

evoluído; graves com peso, deslocamento de ar e fundação, só as 

colunas reproduzem, certo? Errado, meu amigo, a evolução das 

bookshelfs hi-end foram tão contundentes que algumas delas nos 

fazem coçar a cabeça de espanto e admiração! E com uma grande 

vantagem: em salas sem tratamento acústico adequado, são mui-

to mais fáceis de serem posicionadas, e para os viciados em um 

espetacular palco sonoro, serão muito mais eficazes que as caixas 

tipo coluna. E se você necessita compartilhar sua decisão com sua 

cara metade para a realização desse upgrade, tenha certeza que 

com uma bookshelf terá muito mais facilmente essa aprovação. Não 

estou querendo que acredite em mim, mas que ouça essa nova ge-

ração de bookshelfs. Geração em que a Boenicke W5 SE se coloca 

em destaque na linha de frente.

Quando o Christian Pruks publicou no Hi-End pelo Mundo há al-

guns meses o lançamento da Boenicke W8, com seu imponente ga-

binete de madeira maciça, em que os espaços para os alto-falantes 

são cavados com máquina CNC de alta precisão e depois ambas 

as partes são coladas de forma tão impecável que é impossível ao 

toque ou o olhar perceber que os alto-falantes estão entre aque-

les blocos de madeira sólida, a curiosidade em ouvir essa caixa foi 

enorme. Afinal, quando muitos fabricantes, na tentativa de burlar as 

ressonâncias dos gabinetes, investem cada vez mais no alumínio e 

em materiais exóticos, ver um fabricante que vai em uma direção 

totalmente oposta e investe em um gabinete de madeira sólida, no 

mínimo levanta uma enorme curiosidade em conhecer as benesses 

sonoras de um gabinete de madeira maciça. Já quase na virada do 

ano, depois da ressaca da reeleição de nossa ‘presidenta’, hávido 

por notícias positivas, eis que recebo uma ligação de Minas Gerais 
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do Sr. Guilherme Machado apresentando-se e dizendo ser o mais 

novo distribuidor de produtos hi-end e fornecedor oficial das caixas 

Boenicke no Brasil. A notícia soou como música aos meus ouvi-

dos! Ele se dispôs a mandar imediatamente a caixa de maior su-

cesso desse fabricante suíço, a W5, e alertou-me para não sentir-se 

‘intimidado’ com seu minúsculo tamanho, pois sua performance 

não condizia em nada com suas dimensões. Acostumado a essas 

idiossincrasias muito comuns no mercado hi-end, fiquei à espera da 

pequenina W5. Descrever o tamanho da embalagem que chegou à 

redação três dias depois foi algo hilário. Ao ver aquele diminuto pa-

cote, achei que havia algo errado, afinal, naquela embalagem con-

seguia imaginar uma caixa, não um par! Tanto que, antes de assinar 

a minuta de entrega, liguei pessoalmente para o Sr. Guilherme para 

confirmar que se tratava realmente de um único volume. Como 

todo bom mineiro, ele riu do outro lado da linha, e me confirmou 

estar tudo certo, e lembrou-me que ‘nos pequenos frascos estão os 

melhores perfumes’.

Incrédulo com o tamanho da embalagem, certifiquei-me que ali 

estava armazenado um par de W5, embalada em um tecido avelu-

dado, em um acabamento em madeira deslumbrante! Foi paixão à 

primeira vista. Antes de falar da ‘odisseia sonora’ que foi conhecer 

a W5 SE, gostaria de falar do criador dessa incrível obra-prima! O 

jovem e talentoso Sven Boenicke é um projetista que não seguiu a 

lógica na criação de seus produtos, procurando enveredar por ca-

minhos distintos de outros grandes projetistas de caixas acústicas. 

Pelas fotos mais recentes feitas de sua sala no Hi-End Show de 

Munique em 2014, suponho que ele tenha aproximadamente uns 

30 e poucos anos. Ainda assim, sua empresa já completou 20 anos 

de vida! Na apresentação em seu site, ele diz que provavelmente 

seja um dos projetistas que mais tempo de sua vida passou dentro 

de salas de concerto pela Europa, tentando recriar em sua memó-

ria auditiva como a música corretamente capturada eletronicamente 

deve soar em um sonofletor de alto nível. Não contente em ser um 

ouvinte na plateia, conseguiu gravar inúmeros concertos em diver-

sas salas do velho continente, tentando dar um senso de coerência 

às suas observações subjetivas. Vencida essa etapa de captação, 

ele se enfronhou em salas de mixagem e masterização, na busca de 

entender as perdas e desvios quando o som passa a ser reprodu-

zido eletronicamente. Não satisfeito com os resultados, abriu outra 

frente de trabalho, o estudo de curva de resposta de alto-falantes 

e crossovers de alto padrão. E depois de anos de estudo e apren-

dizado, decidiu que estava pronto para criar caixas acústicas sem 

compromisso ou que fossem comparadas com caixas já existentes 

e aclamadas no mercado.

Em seus anos de estudo, Boenicke percebeu que os alto-falan-

tes full range eram mais fieis ao que se escutava ao vivo, porém as 

características de timbre e velocidade eram fatores que limitavam 

a maioria dos alto-falantes full range. Outra característica que lhe 

chamou a atenção era que os crossovers de primeira ordem mini-

malista estavam muito mais próximos do acontecimento real. Com 

essa ‘espinha dorsal’ de conhecimento, Boenicke desenvolveu to-

dos os seus projetos e ganhou rapidamente a atenção da mídia es-

pecializada e o interesse de alguns audiófilos europeus, que não se 

contentavam com a diferença entre o que escutavam em salas de 

concerto e seus sistemas lhe entregavam. Ao ver, apreciar e escu-

tar a W5 SE, fica nítido o grau de perfeccionismo e o cuidado com 

os detalhes desse fabricante, desde o terminal de caixa da WBT 

top, que permite um travamento muito preciso dos cabos de caixa 

tipo forquilha, para que não vibrem, até a escolha dos alto-falantes, 

como o pequenino full range de cone de alumínio, com sua incrível 

resposta de 130Hz a 20 kHz, o alto-falante de graves de 5 polega-

das, que responde a partir de 32 Hz, e o minúsculo tweeter coloca-

do nas costas da caixa, acima do borne, para um maior arejamento 

das altas frequências e uma perfeita reprodução do ambiente em 

que a gravação foi realizada. Nas costas, abaixo dos bornes, temos 

a saída tipo linha de transmissão das baixas frequências, escavada 

na madeira sólida. O gabinete é uma obra-prima, tanto em termos 

de beleza como de design e acabamento, com as bordas laterais 

arredondadas e um visual completamente despojado de apetrechos 

e brilhos, chamando atenção como se fosse uma pequena escultura 

talhada em madeira, que também pode reproduzir sons de maneira 

magistral!

A W5 SE pode vir com um pedestal de ferro feito exclusivamen-

te para o modelo, de alta eficiência e muito fácil de montar, sendo 

inteiramente recomendável. Mas como gosto de ouvir os produtos 

em teste de todas as formas possíveis, também escutamos a W5 

SE sem o seu pedestal. Nesse caso, utilizamos o pedestal da Audio 

Concept, com spikes da Lando entre a caixa e o pedestal, pois sem 

os spikes, a W5 SE dançava em cima do pedestal. Isso ocorreu 
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devido à superfície de ambos os objetos ser inteiramente lisa. Por-

tanto, para os futuros compradores dessa preciosidade, um conse-

lho: utilizar ou pés de borracha, ou feltro ou esses pequenos spikes, 

pois em superfícies lisas, elas irão dançar (principalmente com baixa 

frequência contínua, como órgão de tubo, contrabaixo elétrico etc.). 

Ainda que esteja calejado de saber que o que os olhos detectam não 

pode ser traduzido como o correto, ao olhar aquelas minúsculas cai-

xas montadas em seu pedestal, achei melhor ser extremamente cui-

dadoso e só tocar para as primeiras impressões antes de colocá-la 

para queima pequenos grupos e solistas. Segundo o distribuidor, a 

caixa nos foi entregue com quase 100 horas de uso. E como o fabri-

cante não diz seu tempo ideal de queima (acredito que ele faça isso 

de propósito, para o comprador cair imediatamente de amores pelo 

produto), comecei escutando o nosso Genuinamente Brasileiro Vol. I. 

E logo na apresentação do pandeiro na faixa 1, com mais de 4 me-

tros de profundidade entre meu ponto de audição e as caixas, per-

cebi de imediato que tinha alguma coisa de ‘mágico’ naquele foco e 

recorte preciso do pandeiro, sem falar na apresentação da textura e 

o ataque do instrumento. E foi com a entrada dos dois violões com 

uma precisão e recorte cirúrgico, que tive a certeza que aquela au-

dição não terminaria em algumas horas! Ainda que tomando todos 

os cuidados para não aumentar muito o volume, a cada novo disco 

dava uma ‘beliscadinha’ no volume, e quando coloquei a faixa 12 

do Genuinamente Brasileiro Vol. II - Saudades do Brasil - e escutei o 

primeiro acorde do piano, com um corpo do mesmo tamanho que 

minhas enormes colunas de referência, tive a certeza que estava 

presenciando um acontecimento inédito em nossa sala de testes!

Resumindo, depois de quase cinco horas de audição, resolvi an-

tes de encerrar minhas observações iniciais colocar para tirar a pro-

va dos nove o CD de Bach, Toccata e Fuga, com o organista Ton 

Koopman, faixas 1 e 2, e saí desnorteado com o que ‘vi e ouvi’! Não 

se espantem, pois nesse choque tem mesmo o elemento ver, pois 

os alto-falantes colocados lateralmente de graves, a cada acorde 

nas baixas frequências, pareciam saltar quase dois dedos para fora 

e se mantinham assim, até uma nova onda de acordes, e a peque-

nina W5 SE permaneceu impassível e sem o menor sinal de fadiga 

e distorção. Fui deitar com inúmeras questões orbitando em minha 

mente. A questão central nem foi sua performance dinâmica, mas 

sim a forma com que a W5 SE organiza o acontecimento musical 

e nos apresenta: um misto de total descongestionamento, planos 

corretos, precisão de foco milimétrico e uma recriação de ambiência 

desconcertante! São qualidades difíceis até para caixas tipo coluna 

muito mais caras e reconhecidas no mercado. Mas para complicar 

ainda mais sua avaliação, novas surpresas nos aguardavam! Ainda 

que não tenha sentido nesse primeiro contato nem um desequilíbrio 

tonal ou falta de transparência, achei que o ideal seria colocá-la em 

queima por mais 50 horas e depois voltar a escutá-la. E assim foi feito. 

A mais significativa mudança ocorreu na região média, precisamente 

nas vozes, e foi desconcertante, pois em princípio a sensação é 

que a W5 SE havia perdido detalhamento (transparência) e ganhado 

uma enorme precisão nas texturas e no grau de intencionalidade. 

Aceitei de muito bom grado essa troca, pois ampliou ainda mais o 

conforto auditivo e foi possível aumentar um pouco mais o volume, 

deixando-o mais próximo do limite das gravações. Com esse refina-

mento da região média, os instrumentos de sopro, como saxofone e 

clarinete, ganharam um calor e uma sensação de organicidade mui-

to mais realista! Como a apresentação com 150 horas já se tornara 

magistral, decidi que a partir desse momento a queima seria feita 

com a caixa em teste. Assim, o próximo passo foi escolher o set de 

cabos para ela e o setup de equipamento.

Como ainda estávamos testando o amplificador integrado Hegel 

H-300, e o CD Saturn-R acabara de chegar (leia o Teste 4 nesta edi-

ção), nas duas semanas seguintes a W5 SE praticamente teve essa 

eletrônica de companhia e também o dCS Scarlatti. O cabo de caixa 

foi sendo trocado ora com o Kharma KLC MR 1A, ora com o Sax 

Soul Zafira II e o Reference XL MM2 da Transparent Audio. Com 190 

horas de queima, a única mudança radical ocorreu no tweeter, que 

ampliou sua extensão, deixando a apresentação de ambiência ain-

da mais verossímil (principalmente em grandes salas de concerto). 

Os rebatimentos se tornaram tão precisos no fundo do palco, que 

muitas vezes repeti aquele trecho só para desfrutar daquele detalhe!
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Quando testamos produtos desse patamar e que contrariam to-

das as regras da física e da visão, gosto muito de compartilhar com 

nossos colaboradores e amigos. Para esse teste fiz questão de cha-

mar o Christian e o Ulisses, pois sabia que deveria ter ‘cúmplices’ 

para poder testemunhar o que essa pequena caixa é capaz. Como 

um boxeador determinado, saí logo para o ataque e iniciei as audi-

ções justamente com as gravações mais complexas e encardidas 

com enorme variação dinâmica, inúmeros instrumentos e gravações 

que necessitam de excelente reprodução do corpo harmônico, caso 

contrário ficam comprometidas e causam uma grande frustração. 

Ambos foram paralisados em suas cadeiras, ouvindo faixa após fai-

xa com uma expressão de incredulidade e total admiração! E ao final 

daquela apresentação, saíram com a certeza de que essa caixa os 

fariam felizes pelo resto de sua existência. Sensação que comparti-

lho integralmente! É preciso lembrar que a W5 SE foi testada em uma 

sala com quase 50 metros quadrados - em nossa sala de 12 metros 

quadrados seu comportamento foi magistral! Amigos que a ouvi-

ram nesse ambiente acreditaram piamente que eu estava fazendo 

uma pegadinha, e escondendo em algum lugar um subwoofer, pois 

não era possível acreditar que daquela minúscula caixa era possível 

sentir o grave do bumbo no peito com tamanha energia e deslo-

camento de ar! Essa é a W5 SE, uma caixa que possui atributos 

tão coerentes que fica impossível apontar qualquer falta de lisura 

ou limitação. Claro que para alguns pode haver certa falta de maior 

extensão nas altas, mas basta uma audição de meia hora para essa 

sensação se desfazer como névoa aos primeiros raios solares. Pois 

se falta realmente extensão, como seria possível tamanha precisão 

na reprodução de ambiência e arejamento? Outros podem achar 

que uma maior transparência na região média e média-alta seria in-

teressante, e depois de mais meia hora de audição com uma apre-

sentação extremamente natural e confortável, com timbres detalha-

dos e reais e com zero de fadiga, certamente repensaremos essa 

busca de uma maior transparência. Na W5 SE tudo parece estar na 

medida certa, mas só percebemos essa preciosidade de equilíbrio e 

harmonia após o convívio de alguns dias com ela. Sua maior quali-

dade encontra-se justamente aonde não costumamos procurar em 
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uma primeira audição. Somos sempre movidos pelos quesitos que 

mais nos agradam ou buscamos em nossos sistemas. Mas quando 

você percebe que aquela gravação que tanto aprecia, na W5 SE 

ganha maior vivacidade e realismo, sem a perda de naturalidade, 

voltar é um ato indigesto auditivamente, pois parece que aquele tê-

nue equilíbrio se esvai em troca de características pontuais.

Gabinete 
 

Cabeamento interno

Opções de madeira 

Bornes

Pés & pedestais 
 
 

Resposta de 
frequência

Sensibilidade 
(1W@1M)

Impedância nominal

Amplificação 
recomendada

Cortes de divisor 
de frequência

Woofer 

Midwoofer

Tweeter 

Dimensões

Peso

Dois blocos de madeira 
maciça escavada por CNC, 
colados

Litz com dielétrico de seda

Walnut / Oak / Ash / Cherry 
(pode haver variação de preço)

WBT Next Gen

- Pés com feltro sob 
suspensão à mola 
- Pedestais opcionais com 
45 cm de altura

40 Hz - 22 kHz 

87 dB 

4 Ohms

100 - 400 W 

800 / 6.500 Hz 

1x 5.25” de curso longo 
(divisor de primeira ordem)

1x 3,5”

1x 0,5” apontado para trás 
(para ambiência)

231 x 104 x 293 mm

3,5 kg (cada) / 
8 kg (embaladas) E
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CONCLUSÃO 

Descobrir pérolas tão preciosas nesse segmento repleto de tantos 

produtos é o que ainda me seduz em manter a revista, pois não é 

fácil durante duas décadas ouvir tantos equipamentos e escrever 

as impressões de cada um deles. É uma grande responsabilidade e 

também muito desgastante. Mas, quando nos deparamos com pro-

dutos tão encantadores, renovamos as baterias e seguimos em fren-

te, na esperança que mais a frente tenhamos a sorte de conhecer 

outro produto com qualidades tão superlativas e que nos faça acre-

ditar que no futuro o hi-end seja formado exclusivamente por pro-

dutos desse naipe! Claro que isso soa como uma utopia, mas não 

custa acreditar. E se muitos de vocês, nossos leitores, descobrirem 

esses produtos, uma coisa eu garanto: o mercado ficará muito mais 

seletivo e certamente todos terão que correr atrás do prejuízo. A 

W5 SE é uma bookshelf capaz de nos dar uma reprodução musical 

tão emocionante, que o prazer em escutar nossos discos preferidos 

muda de patamar, fazendo-nos não mais ouvintes passivos, e sim 

cúmplices do acontecimento musical, como se tivéssemos o privilé-

gio de estar presentes no momento da criação da obra. O que mais 

posso dizer para convencê-lo em ao menos a conhecer essa caixa?

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA
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Audiomagia
(31) 3140.9100

W5 SE: R$ 21.990 
Pedestal: R$ 2.246

Equilíbrio Tonal     10,0

Soundstage     11,0

Textura     11,0

Transientes     11,0

Dinâmica       9,0

Corpo Harmônico    11,0

Organicidade     10,0

Musicalidade     11,5

Total      84,5
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