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Não há dúvida que as barras sono-
ras são dos poucos equipamen-
tos cuja presença no mercado tem 

vindo a subir fortemente nos últimos tem-
pos (60% nos EUA e 113% nos sete mer-
cados principais da Europa em 2013), com 
um impacte ainda mais forte no segmen-
to Premium. Em face desta realidade, fazia 
todo o sentido que um fabricante presti-
giado de colunas, como é a Focal, lançasse 
um equipamento deste tipo no mercado. 

E foi assim que, no final de Março des-
te ano me desloquei a Paris para assistir 
ao lançamento oficial da Dimension, uma 
barra sonora de alta qualidade, que facil-

mente se «duplica» e se reconstrói na for-
ma de uma base para o televisor quando 
se lhe adiciona um elegante subwoofer 
que encaixa fisicamente na sua parte tra-
seira. 

Mas claro que tomar a decisão é uma 
coisa, chegarmos a um produto que este-
ja à altura dos elevados pergaminhos da 
Focal é outra bem diferente. E foi por isso 
que o projecto da Dimension, tendo come-
çado em 2011, só recentemente veio à luz 
em termos de mercado, depois de ter sido 
apresentado, na forma de um protótipo, 
no último CES. Os cinco pontos fundamen-
tais que presidiram ao desenvolvimento 
da Dimension eram os seguintes: espes-
sura não maior que 9 cm, para ser compa-

tível com a pequena espessura dos ecrãs 
planos; capacidade de ligação HDMI 1.4, 
para poder aproveitar o canal de retorno 
de áudio e deixar de necessitar de um con-
trolo remoto independente do da televi-
são; potência de amplificação generosa; 
compatível com Dolby Digital e DTS; per-
formance de muito bom nível nos graves, 
para poder funcionar sem subwoofer em 
99% das situações. No entanto, nada im-
pede que seja opcionalmente utilizado um 
subwoofer. Mas passemos então à descri-
ção técnica para saber um pouco mais so-
bre este tão interessante produto. 

Descrição técnica
Barras sonoras há muitas, quase não há fa-
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bricante que não as proponha no seu por-
tfólio. Como é que se pode fabricar então 
algo que seja completamente diferente, 
para melhor, claro, de tudo o que já exis-
tia no mercado? 

E o grande segredo está na utilização 
de um revolucionário altifalante, alvo de 
uma patente, com um cone de 4 polega-
das, o qual pode funcionar de maneira li-
near entre 60 Hz e 20.000 Hz. A excursão 
da bobina deste altifalante atinge 4 mm, 
10% da sua espessura, e é possível atin-
gir com ele um excelente nível de minia-
turização. Outra inovação interessante da 
Dimension é o facto de cada um dos cin-
co canais ser emitido por um altifalante di-
ferente, o que melhora simultaneamente 
a inteligibilidade e, graças à sábia aplica-
ção de efeitos DSP que permitem que os 
altifalantes de efeitos surround funcionem 
como lentes acústicas, o desempenho da 
Dimension no âmbito multicanal fica mui-
to menos dependente da maior ou menor 
proximidade às paredes laterais. A repro-
dução de graves é melhorada pelo fac-
to de os sinais de frequências abaixo dos 
200  Hz serem misturados, formando um 
canal mono, reproduzido através dos qua-
tro altifalantes laterais e, em opção, tam-
bém através do subwoofer. Deste modo 
obtém-se uma qualidade de reprodução 
equivalente à de um altifalante de 21 po-
legadas. 

Apesar disso, os graves da Dimension 
podem ser opcionalmente reforçados atra-
vés de um subwoofer, com dois tubos em 
quarto de onda que estendem a respos-
ta nos graves a 50 Hz, a –3 dB. A função 
dos tubos foi reforçada através do alonga-
mento do subwofer da Dimension (e desta 
em si) até um tamanho que permite a sua 
combinação ideal com ecrãs planos de 50 
e 55 polegadas, os quais de algum modo 
se tornaram quase um standard no mer-
cado quando se trata de adquirir um te-
levisor novo. As duas cavidades internas 
do subwoofer albergam cada uma um al-
tifalante de cone rectangular funcionando 
em push-push, o que permite um cancela-

mento quase total das vibrações internas. 
Uma tampa em vidro dá um toque de clas-
se adicional a este subwoofer e os pórticos 
bass-reflex permitem reforçar os graves de 
modo suficiente para que na maioria das 
situações não seja necessário recorrer ao 
subwoofer complementar. 

Os aspectos ligados à preservação do 
ambiente e ao consumo de energia foram 
tidos em conta de uma forma muito sé-
ria, pois a Dimension integra uma função 
automática de on/off que é activada pela 
proximidade do utilizador. Por outro lado, 
a função de escuta nocturna permite que 
o visionamento de filmes a horas mais tar-
dias não incomode os outros habitantes da 
casa, embora se mantenha um equilíbrio 
muito agradável das frequências repro-
duzidas. A amplificação interna permite 
obter uma potência de pico de 75 W em 
seis canais, mais que suficiente para qua-
se todo o tipo de utilização, já que permi-
te atingir níveis de SPL de 110 dB/W/m. 
O chip DSP utilizado é um Sharc de quar-
ta geração com capacidades de cálculo de 
32/40 bit em vírgula flutuante. 

Em termos de entradas, a Dimen-
sion tem uma do tipo HDMI, uma óptica 
e ainda um jack de 3,5 mm para ligação 
a um equipamento móvel. As saídas in-
cluem uma do tipo HDMI e ainda termi-
nais de mola para ligação ao subwoofer. A 
alimentação tem lugar através de um ali-
mentador externo e os ajustes podem ser 
efectuados através de quatro comutadores 
deslizantes miniatura, que permitem op-
timizar o desempenho em função da dis-
tância ao utilizador, da posição da barra 
sonora e do tipo de sala. No lado direito 
temos um painel de controlo com teclas 
sensíveis ao toque para volume e selec-
ção de entrada, embora para tal também 
se possa utilizar o controlo de volume for-

necido, do tipo cartão de crédito. Através 
deste controlo é ainda possível ligar o mo-
do nocturno, que efectua um reequilíbrio 
dinâmico a baixo volume, e ainda ajustar 
o sincronismo entre voz e imagem. No que 
se refere a compatibilidade com formatos 
de som, a Dimension pode descodificar 
faixas de áudio DTS-HD e Dolby True HD. 

Uma vez que a caixa da Dimension é 
produzida a partir de um bloco sólido de 
alumínio, as funções Bluetooth têm que 
ser implementadas através de um recep-
tor Bluetooth aptX exterior, o qual já existe 
como proposta no catálogo da Focal. Para 
finalizar, um dos mais interessantes aspec-
tos que falta salientar na Dimension é o 
seu preço – 999 euros – situado bem abai-
xo de todas as outras propostas Premium. 

Audições críticas
Recebida a Dimension directamente da Fo-
cal França, era tudo uma questão de es-
colher de entre todos os televisores que 
povoavam a sala de testes da Audio & 
Cinema em Casa o parceiro adequa-
do. E a escolha recaiu sobre o Sony KDL-
-65X9005A, algo que à partida pode pare-
cer incongruente, uma vez que este é um 
dos televisores com melhor qualidade de 
som do mercado. Mas a ideia era mesmo 
lançar um desafio: se a Dimension conse-
guisse melhorar o som original do televi-
sor da Sony então estaria à altura de todas 
as situações. 

Um dos aspectos que vou desde já 
destacar é que, ao contrário de muitas ou-
tras propostas disponíveis no mercado, a 
Dimension não necessita de um controlo 
remoto extra. Está assim ultrapassado um 
handicap que eu considero muito pouco 
conveniente, uma vez que na maior parte 
dos casos já existem pelo menos dois con-
trolos remotos na frente de qualquer es-
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pectador de TV: um para o televisor e outro 
para a caixa do serviço de TV por cabo ou 
por satélite. E isto acontece fundamental-
mente porque, tal como mencionado de 
início, a interface HDMI na Dimension im-
plementa a interface ARC (Audio Return 
Channel), facilitando assim funções como 
a autoligação e o controlo de volume atra-
vés do controlo remoto da TV. Destaco isto 
porque na maior parte dos casos os fabri-
cantes de televisores nem sequer disponi-
bilizam uma saída de áudio independente 
com controlo de volume. 

Assim sendo, bastou ligar a Dimension 
à tomada, através do alimentador forneci-
do, e ligar igualmente a entrada HDMI des-
ta a uma das entradas HDMI do televisor, 
et voilà, o áudio passou a estar disponível 
através da coluna central da Focal. 

Em utilização, a Dimension mostrou 
estar perfeitamente à altura dos eleva-
dos pergaminhos da Focal como fabrican-
te de colunas de alta qualidade. Desde a 
elevada intensidade de som, que mesmo 
em filmes muito exigentes nunca neces-
sitou de níveis de volume mais que aci-
ma de dois terços do máximo disponível, 
até à inteligibilidade dos diálogos, seja em 
filmes, seja em programação normal de 
televisão, senti-me sempre «muito bem 

acompanhado». Os graves, mesmo sem o 
subwoofer, foram sempre mais que sufi-
cientes para resolver a maior parte das si-
tuações, sendo este apenas necessário no 
caso de um ou outro filme em que a ener-
gia sonora posta em acção nesta zona do 
espectro atingia níveis já bem para além 
do normal. 

E foi fundamentalmente em filmes 
com uma boa banda sonora do ponto de 
vista musical, ou ainda, no caso de pro-
gramação de televisão tal como mesas re-
dondas ou programas de opinião, que a 
Dimension demonstrou até que ponto se 
torna importante ter acoplado ao televi-
sor um bom reprodutor de som que pos-
sibilite o acompanhamento dos diálogos 
com um elevado nível de inteligibilida-
de. E foi igualmente interessante consta-
tar que, em termos de emulação 5.1, a 

Focal Dimension

Preço: 999 g

Subwoofer opcional: 399 g

Preço do conjunto: 1299 g

Representante: Esotérico

Telef.: 219 839 550

Web: www.esoterico.pt

http://www.esoterico.pt
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Dimension faz um excelente trabalho, con-
ferindo mesmo uma excelente sensação 
de profundidade aos efeitos sonoros mul-
ticanal e expandindo a volumetria daquilo 
que víamos no ecrã a zonas da sala bem 
afastadas do televisor em si. Esta foi uma 
situação bem evidente no caso do filme 
Liga de Cavalheiros Extraordinários, nas 
cenas passadas no interior do submari-
no, caso em que se conseguiu uma sensa-
ção extremamente realista da volumetria 
do veículo subaquático, com os sons mais 
delicados de accionamento dos comandos 
e instrumentos a destacarem-se de forma 
bem nítida dos diálogos. 

Claro que o acréscimo do subwoofer 
permite obter níveis mais intensos de SPL, 
nomeadamente na zona de frequências 
que lhe competem, algo bem evidente, 
uma vez mais, no filme de que acabei de 
falar, principalmente nas cenas iniciais do 
assalto ao Banco de Inglaterra e no com-

bate com o gigante cheio de hormonas, já 
perto do fim. Quer o som do movimento 
do blindado quer os das pancadas do com-
bate atingem uma forte intensidade e um 
nível de imediatismo assinaláveis. 

Infelizmente, fundamentalmente por-
que se tratava de um dos primeiros exem-
plares de produção, a Dimension não 
vinha acompanhada pelo receptor Blue-
tooth, pelo que não pude experimentar as 
suas capacidades aptX. Mas não quis dei-
xar de «dar uma voltinha» pelo áudio e 
liguei-lhe à entrada digital coaxial a saí-
da do leitor de CD/SACD Sony XA5400ES. E 
digo-lhes que, com géneros variados que 
foram desde as vozes à música clássica e 
ao jazz, a Dimension se portou muito bem 
em termos de limpidez de reprodução e 
de corpo da obra musical. A extensão em 
agudos era mesmo muito interessante pa-
ra um altifalante de banda larga como os 
que integram a barra sonora, e só posso 

dizer que todos os que utilizam um equi-
pamento portátil como reprodutor de áu-
dio terão muito a ganhar em se sentarem 
no sofá, como se estivessem prontos para 
ver televisão, mas ouvindo apenas áudio 
na Dimension. 

Conclusão
A Focal entrou pela porta grande no mun-
do das barras sonoras de alta qualidade. A 
Dimension tem uma excelente qualidade 
sonora, permite uma emulação muito con-
vincente dos efeitos surround nos filmes e 
pode ainda funcionar como base para um 
televisor quando se lhe acopla o subwoo-
fer opcional. Para além de tudo isso, tem 
um preço bem inferior ao de todas as ou-
tras propostas do seu segmento, preço es-
se que ainda se torna mais aliciante quan-
do se comprar o subwoofer em conjunto 
com a barra sonora, pois poupam-se 100 
euros. Que mais se pode querer? 


