
Foi no Audioshow 2012 que o Jorge 
Gaspar me apresentou o amplifica-
dor integrado Diablo e o leitor de CD 

Mikado Signature, os topos-de-gama da 
Gryphon. Ficou apalavrada a possibilidade 
de os ouvir noutras condições, e passadas 
umas semanas começou um período em 
que pude apreciar o desempenho destas 
peças de engenharia dinamarquesa em 
minha casa. 

Na sua origem está a Gryphon Au-
dio Designs, uma marca nascida em 1985 
da criatividade e percurso empresarial de 
Flemming Rasmussen. Formado em pin-
tura e artes gráficas, professor de fotogra-
fia e pintura, passou por funções de che-
fe designer numa marca desportiva, abriu 
uma empresa de importação de peças de 
alta-fidelidade e, finalmente, fundou a 
Gryphon Audio Designs, que produz as pe-

ças importadas e distribuídas pela Ultima-
te Audio Elite. 

Recomendando a passagem pela pá-
gina de Internet da marca (www.gryphon-
-audio.dk), destaco o modo como ilustram 
a filosofia subjacente à abordagem da 
construção das peças de reprodução sono-
ra. Quer na referida página, quer nos ma-
nuais, a Gryphon diz ter um conjunto de 
masters de estúdio com uma qualidade 
muito superior ao CD ou DVD e que serve 
de referência para a apreciação da quali-
dade da apresentação musical. Na minha 
leitura, vejo-o como um sinal de respeito 
pela criação musical, o que é algo natural 
vindo de um artista. Diria que é também 
a procura do santo Graal que muitos au-
diófilos e engenheiros perseguem por es-

se mundo fora.

Características técnicas
Segundo a marca, tendo por filosofia a 
preocupação primordial com a integrida-
de do sinal, as peças são desenhadas de 
modo a minimizar o percurso deste e a ca-
blagem interna. No caso do amplificador 
integrado Diablo estamos perante uma 
configuração balanceada em Dual Mono, 
com dois transformadores toroidais Holm-
gren e um design sem feedback negati-
vo. As especificações falam por si: 250 Wa-
tt por canal a 8 Ohm, 500 Watt por canal 
a 4 Ohm e 800 Watt por canal a 2 Ohm, 
uma capacidade ao nível da fonte de ali-
mentação de (2 vezes) 58.000 microFarad, 
uma impedância de saída de 0,019 Ohm, 
uma largura de banda de 0,1 Hz a 250 kHz 
(-3 dB) e um ganho de 38 dB. Acresce que, 
sendo um amplificador de classe AB, se-
gundo a descrição do Jorge Gaspar o Dia-
blo opera em classe A nos primeiros 50 
Watt. Estamos perante, portanto, um ver-
dadeiro portento de potência. 

Em termos de funcionalidade e de 
qualidade de construção, o amplificador 
está no topo do que se pode desejar: ex-
tremamente simples de comandar, com 
um painel sensível ao toque, permite con-
trolar volume, selecção de entradas, co-
locar em mute, em monitor ou entrar no 
menu para configurações extra, nomeada-
mente das designações das entradas que 
aparecem identificadas no ecrã, dos volu-
mes máximos e de início de cada uma das 
entradas, do brilho do ecrã. Com uma for-
ma que me recorda os chapéus dos samu-
rais e uns bem visíveis dissipadores, apre-
senta um par de entradas balanceadas XLR 
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da Neutrik banhadas a ouro, quatro pares 
de entradas RCA banhadas a ouro com iso-
lamento em Teflon e dois pares de saídas 
(tape out e sub out). Há opção para incluir 
uma secção de phono (MM/MC) e uma li-
gação de terra. Há igualmente um inter-
ruptor de ligar e desligar na parte inferior 
do amplificador, que convém ter presente, 
pelo menos na primeira vez que o inseri-
mos num sistema, dado que depois dis-
so o estado foi sempre stand-by ou ligado. 
Por seu turno, o comando é uma afirma-
ção de estilo e de design, com opção de 
ligar e stand-by, seleção de entradas e de 
volume. 

O leitor de CD Mikado Signature é uma 
daquelas peças singulares que não deixa 
ninguém indiferente. Dotado de um sis-
tema de abertura top-loading eléctrico e 
que, quando aberto, nos presenteia com 
um rol de LED’s azuis, o Mikado fez-me 
sentir mais próximo de uma realidade ti-
po Star Trek ou Guerra das Estrelas do que 
qualquer outro aparelho de qualquer fun-
cionalidade que tenha alguma vez experi-
mentado ou visto. Parafraseando o tema 
da série Alf: «É uma coisa do outro mun-
do.» O leitor é igualmente dotado de um 
painel sensível ao toque e de um ecrã 
frontal, sendo intuitivo operá-lo. Em ter-
mos de conectividade, apresenta um par 
de saídas balanceadas XLR da Neutrik ba-
nhadas a ouro, um par de saídas RCA ba-

nhadas a ouro e saídas digitais AES/BUS 
de 110 Ohm e S/PDIF de 75 Ohm. Mas as 
especificações técnicas do Mikado não fi-
cam nada atrás do seu aspecto sofisticado, 
apresentando uma configuração em Dual 
Mono, que opera em classe A, baseada em 
circuitos analógicos discretos sem feedba-
ck negativo. Conta com quatro converso-
res digital/analógico de 32 bit/192  kHz 
AKM com fontes de alimentação regula-
das separadamente, condensadores com 
15.000 microFarad por canal, quatro trans-
formadores toroidais distintos e fabricados 
por encomenda para as secções analógi-
ca e digital, uma placa de circuito impres-
so em quatro camadas com superfície em 
prata para optimizar a transmissão do si-
nal, e um sistema de transporte Philips 
CD-PRO 2 bastante modificado com chas-
sis em metal. 

A electrónica da Gryphon veio acom-
panhada por cablagem de interligação e 
de coluna da mesma marca e que alter-
nou com os cabos residentes da série Hei-
mdahl da Nordost. O cabo de alimentação 

do leitor de CD’s foi ligado a uma PS Audio 
Power Plant Premier, tendo o amplificador 
ficado ao comando das colunas monitoras 
Sonus Faber Guarneri Memento. 

Audições
Com as expectativas geradas pelo rol de 
opções técnicas acima referidas, pela mís-
tica da marca e pela apresentação realiza-
da no passado Audioshow, ligar o sistema 
e no imediato sentar-me a escutá-lo, diz-
me a memória de experiências feita, le-
varia provavelmente a um torcer de nariz 
(que, mais tarde ou mais cedo, o tempo 
resolveria). Daí que, por opção, os Gryphon 
foram convidados a tocar livremente du-
rante um fim-de-semana e com um re-
pertório seleccionado em função da dis-
posição musical enquanto ambiente e não 
sujeitos a um exame «saídos da caixa». 
Devo confessar que ter tido um fim-de-se-
mana passado a trabalhar ajudou bastante 
a conter a curiosidade de conhecer o perfil 
sonoro do Diablo e do Mikado, mas passa-
dos alguns dias estavam finalmente reuni-
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das as condições para lhe prestar a melhor 
das atenções. E o que dizer dessa primeira 
sessão de audição? Numa palavra: intenso. 

O Diablo cumpre com as aspirações 
que derivam dos seus inegáveis perga-
minhos técnicos: conduz as Sonus Faber 
Guarneri Memento com uma autoridade 

natural, plena de energia e objectivida-
de. Bem alimentadas, o lado romântico e 
nocturno destas colunas exibe um nível de 
dinâmica muito cativante, revelando que 
«à noite» acontecem muito mais coisas do 
que veludo e encantamento sonoro e que 
os pormenores estão lá e movem-se com 

bastante expressividade, sentido, textura 
e completude. Claro que a riqueza de in-
formação e a qualidade do tratamento do 
sinal extraído do CD pelo Mikado Signatu-
re contribuem e muito para este resultado, 
mas a vivacidade natural e amplitude de 
palcos, timbres e dinâmicas desenvolvidas 
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ESPECIFICAÇÕES

Amplificador integrado Diablo

Potência de saída 2 x 250 Watt a 8 Ω, 2 x 500 Watt a 4 Ω, 2 x 800 
Watts a 2 Ω

Resposta em frequência -3 dB de 0,1 Hz a 250 kHz 

Relação sinal/ruído Melhor que -85 dB (não ponderada 20-20.000 kHz)

Distorção harmónica total < 0,1%

Sensibilidade de entrada 0,536 V

Impedância de entrada 8 kΩ (RCA 20-20.000 kHz)
20 kΩ (XLR 20-20.000 kHz)

Impedância de saída 0,019 Ω

Entradas 1 par balanceadas (XLR), 4 pares RCA

Saídas Tape out, sub out

Peso 30 kg

Dimensões (LxAxP) 48 x 21 x 46 cm

Representante Ultimate Audio Elite

Preço 12.990 m

Leitor de CD Mikado Signature

Impedância de saída 20 Ω

Relação sinal/ruído Melhor que -103 dB (não ponderada 20-20.000 kHz)

Resposta em frequência -3 dB de 0 Hz a 96 kHz 

Distorção harmónica total < 0,0035%

Saídas 1 par balanceadas (XLR), 1 par RCA, AES/BUS digital, 
S/PDIF

Peso 11 kg

Dimensões (LxAxP) 48 x 10 x 37 cm

Representante Ultimate Audio Elite

Preço 16.950 m

Cabos

Cabo de alimentação 2200 m

Cabo de Interligação XLR/XLR 2700 m

Cabos de coluna 3800 m

pelo Diablo são impressionantes e captu-
ram-nos indelevelmente para o aconte-
cimento musical que se desenvolve bem 
perto de nós. Muito a meu gosto, o palco 
começa bem à frente das colunas e tem 
densidade, recorte, definição, presença, 
movimento, espaço e ar. 

A intensidade da experiência resulta 
igualmente da franqueza com que o sis-
tema da Gryphon nos mostra a qualidade 
do que lhe damos a reproduzir. Nunca an-
tes senti tanto a ligação directa «o que en-
tra é o que sai», e alguns dos álbuns que 
aprecio de rock n’roll ou de grunge, que 
reconheço não primarem pela qualidade 
do trabalho realizado na captação, mis-
tura e produção dos CD’s, revelaram isso 
mesmo, sem apelo nem agravo, apesar do 
perfil mais conciliador das Sonus Faber. Por 
seu turno, os registos sonoros bem reali-
zados mostram o seu esplendor e mani-
festam a proximidade e empatia que um 
bom trabalho de estúdio pode proporcio-
nar. Esta ligação intrínseca ao momento 
da interpretação musical traduz a aborda-
gem explícita por Flemming Rasmussen 
e por isso, no seu todo, a neutralidade e 
isenção dos Gryphon fazem todo o senti-
do. A honestidade tem o seu preço, levan-
do-me por vezes perto do limite de querer 
ofender os técnicos de som e, com o tem-
po, dar comigo inadvertidamente a condi-
cionar as minhas escolhas e a seleccionar 
mais vezes a qualidade sonora e os regis-
tos musicais em que ela é mais respeita-
da. Enfim, quem tem um Ferrari, um Pors-
che ou um Aston Martin eventualmente 
também escolherá as estradas menos es-
buracadas e os percursos onde mais des-
frutará da condução. A sorte é que há por 
aí muita e boa música. 

O que os Gryphon fazem por respeito 
ao sinal digital fazem igualmente das si-
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nergias entre componentes. Mudar cabos 
(Nordost) ou mudar fontes (Lyngdorf CD-
1) resulta num desempenho diferente, o 
que é compreensível pelo perfil de míni-
ma interferência e de isenção destas pe-
ças. O que não muda é a grande dispo-
nibilidade, energia e extroversão natural, 
não chegando a ser exuberante, mas an-
tes «no ponto». 

Notas finais
O sistema da Gryphon proposto pela Ulti-
mate Audio Elite está ao nível do super-
lativo nos diversos parâmetros de avalia-
ção. É objectivo como poucos, tem força e 
destreza, apresenta uma postura de neu-
tralidade e de isenção, mas não perdoa. 
De facto, esta conjugação é deveras reve-
ladora, conciliando uma resolução fantás-
tica que ilustra os detalhes sem, contudo, 
beliscar minimamente a leitura da mensa-
gem global. É deste difícil equilíbrio entre 
a árvore e a floresta que lhe atribuo apre-
ciação de um verdadeiro assomo de trans-
parência. 

Para além de tudo isto, tem várias ca-

racterísticas que coincidem com os meus 
gostos. Em primeiro lugar, é frontal, tra-
zendo a música até nós e envolvendo-nos 
para o bem e para o mal. Afinal, somos 
nós que escolhemos o que queremos ou-
vir, pelo que não nos podemos queixar de 
sermos atingidos pelas nossas escolhas, 
não é verdade? A espacialidade é gene-
rosa, extensa nos diversos sentidos. Nes-
te domínio fica apenas atrás do milagre 
holográfico musical que apenas um ASR 
Emitter II Exclusive Akku me mostrou ser 
possível, quando ligado a um EMM Labs. 
Por fim, tem as funcionalidades equilibra-
das, intuitivas e, para além de ser operado 
directamente no aparelho através do to-
que no vidro, o mecanismo top loading do 
Mikado é a coisa mais parecida com o ri-
tual de um gira-discos, o que dá maior so-
lenidade (futurista) à colocação de um CD. 

Tem aspectos menos positivos? Tem 
excessos? Vai do gosto de cada um. Eu 
acho os LED’s do Mikado a coisa mais pare-
cida com um aparelho vindo da série Star 
Trek. Para se apreciar o Diablo na sua me-
lhor forma é preciso deixá-lo tocar, dado 

que o desempenho a frio não chega se-
quer perto do que vale quando está quen-
te. O preço do Mikado Signature é eleva-
do? É  Mas não é por acaso que tem lá a 
palavra signature, dado que esta fonte é a 
proposta da Gryphon para sistemas bem 
mais pesados na factura do que este em 
análise. Podia haver um comando integra-
do para operar os dois? Sim, podia. E por 
aí fora  

Tudo somado, o que vaticino? Se ho-
je escolhesse um amplificador integrado 
abaixo dos 20.000 m seria o Gryphon Dia-
blo. Se tivesse de gastar perto desse va-
lor numa fonte, o Mikado Signature estaria 
seguramente na lista do top 5, juntamen-
te com o EMM Labs, claro. Tudo junto, se 
me dissessem que viveria os anos que fal-
tam até a dívida pública portuguesa vol-
tar a ser de 60% do PIB (para os mais dis-
traídos, faço notar que já ultrapassou os 
120%) a ouvir música deste sistema, eu 
diria que me saiu a sorte grande. E sim, 
ouviria recorrentemente a piada de que 
vendi a alma ao Diablo… em troca de mo-
mentos de Nirvana em forma de música. 
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Tendo surgido a oportunidade 
de ouvir no meu próprio siste-
ma este conjunto da Gryphon, 
e considerando o que já havia 

ouvido quer na loja da Ultimate Audio Eli-
te quer no Audioshow, naturalmente que 
aproveitei para ficar com um melhor co-
nhecimento da sonoridade da marca e ti-
rar as minhas próprias conclusões. E em 
boa hora o fiz, já que o conjunto dinamar-
quês me surpreendeu pela positiva e ga-
nhou assim mais um adepto a juntar ao já 
vasto rol de entusiastas espalhados pelo 
mundo. 

Numa primeira fase liguei o leitor de 
CD’s Mikado e o amplificador integrado às 
minhas residentes Revel Ultima Studio 2, 
mantendo os meus cabos habituais, Kuba-
la-Sosna Fascination balanceado entre lei-
tor e amplificador e Kimber Monocle XL 
nas colunas. 

As primeiras impressões não podiam 
ter sido mais entusiasmantes. Um som de 
grande vigor, onde pontua uma dinâmica 
arrojada, quer em termos macro quer mi-
cro, o que é sempre mais difícil de conse-
guir, em conjugação com um registo grave 
potente, de resposta rápida e excelente-
mente articulado, uma gama média escla-
recida, clara, transparente e com uma re-
solução notável e um registo agudo muito 
limpo e refulgente, sem quaisquer indícios 
de grão ou qualquer tipo de asperezas. O 
palco é amplo em largura, inicia-se ligei-
ramente à frente do plano definido pelas 
colunas e estende-se em profundidade de 
modo a poder abarcar uma grande orques-
tra sinfónica sem indiciar quaisquer dificul-

dades em englobar os inúmeros interve-
nientes. 

Tonalmente o conjunto situa-se sobre 
o frio ainda que não estéril, mas antes co-
mo o resultado de uma abordagem orien-
tada para o rigor e a precisão, abdicando 
de forma assumida de colorações que po-
dem contribuir para a agradabilidade geral 
da sonoridade mas que, em última análi-
se, podem funcionar como uma máscara 
que coarcta o detalhe fino e o grau último 
de resolução e transparência. 

Já após ter efectuado algumas audi-
ções quer de clássica quer de pop/rock, 
decidi substituir o leitor de CD’s Gryphon 
pelo meu Mark Levinson 390S residente. 
Nesta situação a sonoridade mais glamo-
rosa e tonalmente escura do 390S empres-
ta à reprodução musical uma maior liqui-
dez e tranquilidade auditiva, ainda que à 
custa do grau último de resolução ofereci-
do pelo conjunto Mikado/Diablo. Na reali-
dade a assinalável neutralidade e transpa-
rência dos Gryphon permitem identificar 
facilmente o carácter dos equipamentos 
que lhes forem associados quer a jusan-
te quer a montante. Se a simples altera-
ção de fonte provocou uma mudança sig-
nificativa no carácter global da sonoridade, 
a maior surpresa estava reservada para a 
audição que fiz em casa do Rui Nicola com 
as Sonus Faber Guarneri Memento. Aqui o 
carácter pujante, a transparência e o ele-
vadíssimo nível resolutivo continuaram a 
manifestar-se de forma óbvia, mas a con-
tribuição da calorosa sonoridade das Guar-
neri resultou num equilíbrio muito mais 
envolvente e líquido, ainda que sem a es-

cala e a extensão que as muito maiores 
Revel obviamente emprestam à reprodu-
ção musical. 

Com um menu musical que variou en-
tre as Danças Sinfónicas de Rachmaninov, 
o Concerto para Piano e Orquestra n.º 2 de 
Brahms, a 5.ª Sinfonia de G. Mahler e os 
álbuns Café Blue, da Patricia Barber, Scè-
ne de Vie, da Patricia Kaas, e Brothers in 
Arms, dos Dire Straits, os Gryphon prova-
ram ser neutros, possantes, resolutos e 
transparentes independentemente do ti-
po de sinal musical que os atravessava, e 
uma proposta muito séria capaz de desa-
fiar equipamentos de custo bem superior 
ao seu. 

O Mikado é na minha opinião um dos 
leitores esteticamente mais conseguidos 
da actualidade, com tudo o que esta opi-
nião tem de subjectivo. Contudo, não é 
apenas pela estética que se justifica o ele-
vado custo, mas antes pela performance 
sónica de uma neutralidade, transparência 
e resolução absolutamente exemplares e 
que não teme comparação com quaisquer 
outros. 

Já o amplificador integrado merece ser 
destacado na medida em que facilmente 
numa comparação lado a lado com conjun-
tos prévio/potência de preço bem superior 
se perceberá ter argumentos mais do que 
suficientes para se bater com eles sem 
preconceitos. Potência a rodos, controlo 
férreo das colunas, facilidade de utilização 
e uma performance sónica exuberante ga-
rantem-lhe a minha profunda admiração e 
uma recomendação sem reservas. 
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