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Lembro-me que, em uma acalorada discussão na redação da re-
vista, no começo deste século (se não me falha a memória foi em 
2004), um dos colaboradores levantou a seguinte pauta: ‘qual é o 
atual gargalo do hi-end?’. Com exceção de um dos participantes, 
todos foram unânimes em afirmar serem os alto-falantes o calcanhar 
de Aquiles do hi-end naquele momento. E cada um foi descreven-
do as limitações, e como um componente que já tinha um século 
de existência impedia de se avançar nos quesitos mais importantes 
como: eficiência e fidelidade! Falava-se, àquela altura da virada do 
século, de novas ‘possibilidades’ como o plasma para substituir o 
‘limitado’ alto-falante. Mas, pelo que parece, o plasma continua sen-
do apenas uma remota possibilidade, e pouco se houve falar hoje 
em dia que, dos primeiros experimentos que duraram apenas alguns 
segundos, realizados na virada do século, tenha ocorrido algum 
avanço significativo e confiável. Basta deixar o preconceito de lado e 
certamente todos perceberão um avanço consistente na fidelidade 
dos centenários alto-falantes (se ainda muito pouco em termos de 
eficiência, muito em termos de durabilidade e performance). Achei 
que valeria discutir em editorial este tema, após testar a nova caixa 
Persona B, do fabricante canadense Paradigm, que conseguiu di-
minuir as distorções de resposta a níveis realmente surpreendentes 
e perfeitamente audíveis até mesmo pelo leigo. E o sucesso desta 
empreitada, ainda que seja um conjunto de esforços, como melhora 
no gabinete, desacoplamento do tweeter em relação ao falante de 
médio-grave da caixa, componentes e topologia do crossover, o su-
cesso deste esforço passa impreterivelmente pela qualidade dos fa-
lantes. A Paradigm é o primeiro fabricante de caixas acústicas hi-end 
a produzir os cones de berílio para os seus falantes de médio-grave. 
E o resultado está aí para quem quiser ouvir e reconhecer os benefí-
cios e avanços deste cone de berílio (deixo os detalhes para os que 
lerem o Teste 2, nesta edição).

Simultaneamente (ao teste da Persona B), recebo informações 
de que o fabricante dinamarquês de caixas Dali, também desen-
volveu uma tecnologia batizada de SMC que reduz drasticamente a 

distorção magnética não-linear. Segundo o fabricante, o ferro do imã 
recebe um disco de SMC (patenteado pela empresa), e o uso deste 
disco acoplado ao ferro reduz a distorção mecânica do falante e 
a distorção de terceira ordem, permitindo audições mais longas e 
com uma melhora na quantidade de informações recebidas. Outra 
característica que o fabricante cita como um avanço consistente é 
a capacidade de ampliação do padrão de dispersão lateral dos fa-
lantes, que além de reduzir a distorção harmônica e as difrações, 
possibilita que as caixas deste fabricante possam trabalhar paralelas 
às paredes laterais sem o uso de toe-in.

Novos materiais, mais leves, rígidos e com melhor dispersão 
térmica, e novos ferrites para bobinas e o uso da nano tecnologia, 
certamente darão uma sobrevida aos centenários alto-falantes de 
pelo menos mais umas décadas! Eu não tenho dúvida em afir-
mar que assim será! O que importa mesmo, para nós amantes da 
boa música, é que essas pesquisas se multipliquem e se espa-
lhem como uma nuvem de pó para todos os fabricantes de caixas 
acústicas hi-end, e que as futuras gerações se encantem com a 
sonoridade dos bons e velhos alto-falantes, como se encantam 
hoje com os LPs e com os amplificadores valvulados. Afinal, este 
é talvez o único hobby em que tecnologias de ponta se misturam 
com topologias centenárias sem o menor atrito ou resistência. A 
prova está nesta edição em que apresentamos um amplificador 
valvulado que utiliza as novíssimas válvulas KT150, a caixa Perso-
na B com um índice de distorção inimaginável dez anos atrás, um 
amplificador de fones de ouvido de altíssimo nível, um toca-discos 
de entrada de ótimo custo/performance, uma caixa mini monitor 
que encara qualquer estilo musical e uma nova geração de ca-
bos fabricados no Brasil que além de uma performance Estado da 
Arte, encara os melhores cabos importados, por uma fração do 
preço desses pesos-pesados. Espero que você se inspire neste 
caleidoscópio de produtos que dão cor e forma a esse incrível 
segmento audiófilo! E aprecie cada um dos equipamentos aqui 
testados nesta edição!

EDITORIAL

A SILENCIOSA EVOLUÇÃO 
DOS ALTO-FALANTES

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br
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TESTE ÁUDIO 6

A importadora Alpha Áudio & Vídeo nos cedeu para testes o 

toca-discos de vinil Reloop modelo TURN2, o primeiro toca-discos 

da série TURN, composta por mais dois modelos: TURN3 e TURN5, 

respectivamente.

A Reloop atua fortemente na cena musical alemã há mais de duas 

décadas, desenvolvendo equipamentos pro audio para DJs e pro-

fissionais de estúdio. A quantidade de produtos é bastante extensa, 

indo de mixers para DJs à fones de ouvido, caixas de som, inter-

faces de áudio e toca discos de vinil: um dos primeiros produtos 

fabricados pela Reloop, e carro-chefe da empresa.

O TURN2 veio para brigar com toca-discos que são de entra-

da, mas que estão um degrau mais alto, tanto em design quanto 

em qualidade de materiais, como é o caso das linhas de entrada 

da Rega e da Pro-Ject, para o melômano e o audiófilo mais roda-

dos, não sejam mais seduzido por perfumarias como saídas USB 

ou luzes estroboscópicas. Um toca-discos limpo, sóbrio e de muito 

bom gosto, com boa qualidade de reprodução, durável e que tam-

bém agrade aos olhos, fugindo um pouco daquela estética ‘Audio 

Technica’, brigando diretamente com o Rega Planar 1 e Pro-Ject 

Primary E. Ambos em tese, mais caros que o Reloop.

Embora sua fabricação esteja baseada na China - como quase 

todos os fabricantes do planeta - a Reloop mantém um olhar apura-

do no quesito controle de qualidade. Os pequenos erros, coisas ig-

noradas por algumas empresas que também possuem toca-discos 

vindos de lá, não estão presentes no TURN2. Da qualidade da pin-

tura, ao pino da polia em latão, passando pelo braço reto de metal 

sem rebarbas no acabamento nem no engate do headshell, sem 

falar no prato em alumínio e borda polida, e da base em MDF, que 

neste modelo do teste é em preto texturizado, além de mais duas 

opções de acabamento: laca vermelha e laca branca. O lift manual 

é de metal, tem acionamento suave e progressivo, evitando assim 

trancos no cantilever da cápsula.

TOCA-DISCOS DE VINIL
RELOOP TURN2

Juan Lourenço
revista@clubedoaudio.com.br
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Por falar em cápsula, o TURN2 vem equipado com uma Ortofon 

OM10, já instalada no headshell, tornando a operação mais fácil 

para o novo proprietário deste toca-discos. Para mim, a OM10 não 

fica devendo para a Ortofon 2M Red, portanto, caso o proprietário 

queira melhorar a qualidade do seu toca-discos, sugiro ir direto para 

a 2M Blue ou Bronze e, esteja certo de que se surpreenderá com 

os resultados, pois este braço equipado no TURN2 tem refinamento 

para mostrar as qualidades destas cápsulas, sem precisar mexer 

com ajustes complexos como VTA.

As soluções encontradas para os botões de acionamento do pra-

to e das velocidades 33/45 RPM são geniais! Cada botão ocupando 

uma pequena parte central de cada lateral do chassi trouxe equilíbrio 

e suavidade ao design do aparelho. Sua tampa em acrílico fumê de 

verdade, sem aquele tom esverdeado dos anos oitenta, faz des-

te conjunto uma peça de decoração que merece ficar exposto em 

uma sala de estar ou sala de audição dedicada, fazendo parte do 

ambiente.

COMO TOCA

Para o teste foram utilizados os equipamentos: amplificador in-

tegrado Sunrise Lab V8 MkIV, amplificador integrado Anthem 

STR (com pré de phono embutido). Pré de Phono: Sunrise Lab 

The PhonoStage II SE. Caixas acústicas: Dynaudio Emit M30, 

Q Acoustics 3020i. Cabos de força: Sunrise Lab Premier, Emotiva 

IEC X-Series. Interconexão: Sunrise Lab Premier RCA, Sunrise Lab 

Reference Magic Scope RCA, Sax Soul Zafira III XLR. Cabo de caixa: 

Sunrise Lab Reference e Quintessense Magic Scope.

O Reloop TURN2 chegou lacrado em sua embalagem robusta, 

branca e estilosa. Dentro dela, o TURN2 vem acomodado em iso-

por injetado, separando prato, tampa acrílica e gabinete. A cápsula 

também vem desacoplada do braço, mas já instalada e ajustada 

no headshell. É só conectar ao braço e pronto. O único trabalho, 

mesmo, fica por conta do ajuste do contrapeso. Este não tem es-

capatória: é preciso ter uma balança para cápsulas, seja digital ou 

aquela de plástico da Ortofon.

TOCA-DISCOS DE VINIL RELOOP TURN2

O ajuste inicial ficou em 1,6 g, para acelerar o amaciamento do 

elastômero. Após 15 horas baixei para 1.5 g e, com 30 horas, o 

melhor ajuste se deu entre as duas marcas de 1,4 e 1,5 g, com 

antiskating na posição entre 4 e 5. 

O toca-discos vem acompanhado de um cabo RCA com fio terra 

acoplado. Eu preferi utilizar apenas o terra deste cabo e começar as 

audições com o Sunrise Premium ligado ao Anthem SRT. De cara eu 

não gostei, achei que era coisa de amaciamento, mas como tinha 

ouvido a primeira hora com o pré da Sunrise, achei estranha aquela 

sonoridade dura e analítica, mesmo em fase de amaciamento. Foi 

então que descobri que o Anthem vem configurado para fazer up-

sample para 24-bit/192 kHz o que, juntamente com o amaciamento, 

estava tirando toda a naturalidade da cápsula. Mexi nas configura-

ções e deixei em modo direto e, agora sim, tinha um som relaxado 

e característico do vinil. E o disco escolhido foi do grupo LA4, álbum 

Zaca, selo Concord, faixas 1, 2 e 4. Logo nos primeiros acordes do 

violão é possível notar toda a intencionalidade do artista sem fazer 

esforço para entender sua digitação e os harmônicos que produz. 

A flauta soa clara e limpa, seu som não metaliza nem soa estridente 

em momento algum! O timbre e corpo da flauta nas altas têm ótimo 

tamanho, não emagrece nas passagens mais complexas da música.

O violão de Laurindo de Almeida não é dos mais fáceis de ser 

reproduzido eletronicamente. Ainda assim, dentro do possível, o 

conjunto Reloop traz luz na medida certa para a digitação do violão, 

segurando as pontas até nas passagens dedilhadas à unha!

Trocando de disco, agora com Ron Carter, álbum Etudes, selo 

Elektra Musician, nacional. Na segunda faixa, a integração entre os 

músicos é maravilhosa - eles interagem entre si com ótima inteligibili-

dade, assim a música não cai na pegadinha de soar desinteressante 

aos ouvidos. Ao contrário, acompanhamos cada parte feita por cada 

integrante com bastante entusiasmo.

Música clássica é muito bem-vinda no Reloop TURN2, pois se 

sai muito bem com este gênero musical. E aqui preciso dizer que 

fui ousado. Explico: já tive contato com toca-discos “primos” de 
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segundo grau deste modelo, e alguns deles tinham um motor tão 

limitado quanto à carga que podiam tracionar que não dava para 

usar qualquer tipo de clamp, mesmo os de pressão faziam a ve-

locidade variar. Já no TURN2, é diferente. Sua maior vantagem é 

justamente poder tracionar e manter a rotação estável com vários 

tipos de clamps. O mais pesado que utilizei foi o Magis Áudio, com 

peso de 440 g, além do Trumpet de travamento por rosca e pressão, 

feito em madeira. A melhora no foco e recorte e inteligibilidade foram 

enormes, acompanhados por um palco profundo, porém ainda es-

treito – não dá para ter tudo nesta vida. Por causa do foco e recorte 

mais precisos, a massa orquestral não soava tão embolada como 

se esperaria desta cápsula. Era possível perceber ar entre os instru-

mentos, e a distância entre eles sem esforço algum. Tudo brotava 

dos sulcos do disco com ótimos transientes e variações de dinâmica 

e um silêncio de fundo maravilhoso! 

Precisava colocar algo mais pop para saber como o TURN2 

se comportaria fora da sua zona de conforto. É até curioso um 

toca-discos Reloop, marca que nasceu nos bastidores da cena 

eletrônica alemã, soar como um perfeito cavalheiro inglês. Sem ex-

cessos, sem gordurinhas aqui e acolá e com ótima extensão nos 

dois extremos. Queria saber se ele espirraria notas com gravações 

mais comprimidas. E o escolhido para “espancar” o TURN2 foi 

Skrillex, Triple Vinyl Box Set, disco 1. O que ouvi foi muito bom. Des-

contando as compressões e abusos, o TURN2 mostrou competên-

cia para executar toda a complexidade deste disco. Assim como ele 

separou e não embolava muito com música clássica, ele também 

não decepcionou com este disco.

CONCLUSÃO

O casamento braço e cápsula é um dos melhores que já ouvi para 

este conjunto, e graças ao prato de alumínio e a base em MDF, to-

das as melhorias se somaram para formar um toca-discos de ótima 

qualidade. Este é, sem dúvida, um aparelho que faz frente aos con-

correntes brigando ombro a ombro com as marcas já consagradas 

deste segmento de entrada. Com isto ganhamos mais uma excelen-

te opção que com certeza vale a pena ouvir e conferir e, quem sabe, 

se apaixonar pelo seu som.
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TOCA-DISCOS DE VINIL RELOOP TURN2
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Tipo

Tração

Motor

Velocidades

Wow & flutter

Relação Sinal / Ruído

Terminais 
 
 

Fonte de alimentação

Consumo

Dimensões (L x A x P) 

Peso

Prato

Material

Diâmetro

Peso

Braço

Tipo

Comprimento efetivo

Overhang

Ângulo de erro de 
tração

Força de tração

Peso das cápsulas 
utilizáveis

Anti-Skating

Toca-discos de vinil

Belt-drive (tração por correia)

Motor DC

33-1/3, 45 RPM

0.2% WRMS

>65 dB

- 1x PHONO saída 
(folheado a ouro) 
- 1x GND Terminal de 
aterramento

DC 12 V, 500 mA

6 W

420 x 121 x 340 mm 
(incl. Tampa acrílica)

4.6 kg

Alumínio

300 mm

550 g

Reto

224 mm

19 mm

25° 

1.5 g

4~6 g 

0 a 3 g

PONTOS POSITIVOS

Excelente casamento entre braço e cápsula. Ótimo acaba-

mento. Motor robusto e confiável.

PONTOS NEGATIVOS

Os pés de apoio não possuem regulagem de altura. 

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

Equilíbrio Tonal       8,0

Soundstage       8,0

Textura       7,5

Transientes       8,0

Dinâmica       7,5

Corpo Harmônico      8,0

Organicidade       7,5

Musicalidade       8,0

Total      62,5

TOCA-DISCOS DE VINIL RELOOP TURN2

Alpha Áudio e Vídeo
(11) 3255.2849

R$ 2.360

RECOMENDADO


