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TESTE ÁUDIO 1

MOREL FAT LADY

O gabinete de uma caixa acústica é realmente um problema sério 
de se contornar em um projeto hi-end. Acredito que todas as fórmu-
las possíveis e ao alcance dos engenheiros já foram testadas.

As várias opções utilizam desde folhas de chumbo, alumínio ou 
MDF; designs so!sticados, travamentos internos com desenhos en-
genhosos, !bra de carbono e, até mesmo, abrir mão do gabinete, 
como no caso da Jamo R 907 testada na edição 157.

O gabinete obviamente fará parte da sonoridade !nal da caixa 
acústica e, tanto quanto salas acusticamente não tratadas, pode 
realmente ser um problema de difícil solução. Claro que com os ma-
teriais hoje existentes o problema se tornou muito menor, mas, ainda 
assim ele é de difícil solução.

De uns anos para cá os engenheiros também começaram a estu-
dar novos designs, substituindo o gabinete tradicional por outro de 
formas mais arredondadas, como na B&W Caracol ou a antiga Tag 
McLaren que com sua forma esguia lembrava a Torre de Pisa na sua 
extremidade alta. Atualmente, além da Caracol da B&W ainda em 
linha, quem também investe em um formato diferenciado é a Vivid 
Audio, com sua forma que lembra uma gota.

Junto a esses dois fabricantes aparece a Morel com sua Fat Lady 
de formas sinuosas. Para eu e meu !lho, elas lembraram mais um 
cello estilizado do que uma dama gorda, mas o que importa é que 
elas jamais passarão despercebidas: seu acabamento é impecável!

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br

A Morel foi fundada em 1974 por Meir Mordechai, um dos primei-
ros importadores de hi-end em Israel, que ganhou fama justamente 
por conseguir montar grandes sistemas para seus clientes. Foi então 
que ele decidiu formar sua empresa e criou a Morel. O reconheci-
mento do mercado veio rápido e em pouco mais de uma década ele 
já exportava seus alto-falantes para mais de 60 países, colecionando 
inúmeros prêmios internacionais.

Seu !lho, Oren, faz parte da segunda geração e com a experiência e 
conhecimento adquiridos em anos de chão de fábrica lidera a equipe 
de P&D inspirando seus funcionários a desenvolver novos produtos que 
sejam realmente revolucionários. Deste desa!o surgiu a Fat Lady, ven-
cedora em 2009 do prêmio CES Design & Engineering Innovations.

Por detrás do desenvolvimento da Fat Lady encontra-se o en-
genheiro chefe da Morel: Russell Kauffman. Russell tem uma lon-
ga história na indústria de áudio hi-end, trabalhando para a B&W, 
Wharfedale e Monitor Audio. Há mais de cinco anos Oren e Russell 
decidiram desenvolver uma caixa acústica hi-end com um design 
e estrutura física singular. A eles se juntaram Alain Fouraux - um 
arquiteto holandês responsável por designs marcantes em inúmeras 
áreas - e David Zuman - um especialista israelense em integração de 
tecnologias digitais e analógicas.

O gabinete da Fat Lady é construído com um composto de !-
bra de vidro, !bra de carbono e resina. A composição cuidadosa  
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desses materiais produziu um gabinete que é relativamente leve e 
muito forte. A "exibilidade desse material composto permitiu à Morel 
produzir as curvas que atendem aos objetivos de qualidade sônica, 
sem quaisquer superfícies paralelas, quebrando as ondas estacioná-
rias internas do gabinete.

As unidades de drive são posicionadas no gabinete de tal forma 
a solucionar problemas acústicos. Assim o gabinete se estreita no 
local do tweeter e do falante de médio. Para a seção de graves, as 
duas unidades de nove polegadas são distanciadas entre si.

Todo este cuidado com as formas e o material utilizado para a 
construção do gabinete tem um único objetivo: fazer com que a cai-
xa Fat Lady se comporte como um instrumento musical. Para isso 
ocorrer não se utilizou nenhum tipo de material de amortecimento 
no interior da caixa.

Os alto-falantes foram também desenvolvidos especialmente para 
a Fat Lady. O de médio com seis polegadas é provido de um cone 
que é na verdade um sanduíche composto de duas peles exteriores 
de !bra de carbono, recheadas por uma !na camada de Rohacell. 
Este novo falante resultou, segundo o fabricante, em uma resposta 
magní!ca até os 15 kHz! Tanto que ele poderia ser utilizado como 
um único falante full-range em um projeto adequado.

A bobina do falante de médio e graves de três polegadas é enro-
lada em alumínio Hexatech. Nesses novos drives a bobina perma-
nece dentro do campo magnético em todos os níveis de potência, e 
possui uma capa de cobre para controle de impedância. O projeto é 
complementado por um magneto híbrido de neodímio e ferrite. 

Os falantes de graves de nove polegadas compartilham muito da 
tecnologia usada no driver de médio. A diferença é que a capa de cobre 
é desnecessária para aplicações de grave e a bobina móvel é do tipo 
‘overhang’, para poder fornecer a força necessária para impelir o cone.

O tweeter utilizado é o modelo supreme, com uma única mo-
di!cação, a ausência de ferro "uído na bobina móvel, substituído  
por um magneto de neodímio. O domo macio é revestido de tecido 
recoberto à mão.

O crossover é extremamente crítico em qualquer projeto hi-end. 
Para se atingir os objetivos traçados foram necessários inúmeros 
testes auditivos. Chegou-se à seguinte conclusão:

- Todas as unidades de drive foram conectadas em fase positiva, 
já que se desejava preservar o timing (a famosa marcação do tempo 
da música com o pé).

- Preservar do melhor modo possível a fase através das regiões de 
cruzamento do crossover e evitar quaisquer resistores no caminho 
do sinal.

Os indutores com núcleo de ferro da seção de graves foram feitos 
especialmente para a Morel no Reino Unido, e essas bobinas pos-
suem uma resistência DC 90% inferior aos equivalentes com núcleo 
de ar. Um !ltro de 18 dB / oitava ajustado em 200 Hz foi incluído (não 

MOREL FAT LADY
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no caminho do sinal). A seção de médios tem decaimento de 12 dB / 
oitava para a região inferior e de 24 dB / oitava em 2.2 kHz. Para o 
tweeter, o crossover emprega um circuito de 12 dB / oitava com uma 
rede Zobel desalinhada, a qual ajusta a curva de impedância e ao 
mesmo tempo modi!ca o nível acústico do tweeter. Isso permite que 
haja atenuação do tweeter sem empregar resistores no caminho do 
sinal. O único componente no caminho do sinal do tweeter é um ca-
pacitor Mondort Supreme. O !ltro de graves é posicionado na base da 
caixa, enquanto a seção de médios / agudos localiza-se dentro do ga-
binete em área que não afeta nem os alto-falantes nem o crossover.

A Fat Lady é monocablada e seus terminais de caixa são de exce-
lente qualidade (eu não os conhecia). Sua base acompanha o dese-
nho da caixa e seus spikes também são de excelente padrão.

O conceito da Fat Lady permite inúmeros posicionamentos da cai-
xa nas salas. Ela consegue produzir um som equilibrado com me-
nos de meio metro de distância da parede do fundo. O fabricante 
recomenda, para uma melhor performance, que a distância entre as 
caixas não seja maior que 2/3 da distância do ouvinte e um toe-in 
de cerca de cinco graus apenas. Os tweeters jamais devem apontar 
diretamente para o ouvinte sentado na posição central.

Trata-se de uma caixa bass re"ex (demorei para encontrar o duto, 
pois ele se encontra logo abaixo do primeiro falante de grave e está 
muito bem escondido), com sensibilidade de 88 dB (no teste do 
Jorge Gonçalves da Audio Portuguesa ele citou no texto 86 dB, o 
que me deixou na dúvida, pois o Jorge é bastante criterioso com as 
informações técnicas). A resposta vai de 28 Hz a 32 kHz +/- 3 dB e 
aceita potência nominal de até 300 watts.

O fabricante não fala nada a respeito do tempo de amaciamento 
da caixa. Nossa experiência mostrou que a Fat Lady necessita de 
pelo menos 200 horas de queima (sendo que constatamos mudan-
ças signi!cativas no médio / alto com quase 300 horas de queima). 

Portanto, amigo leitor, se ao escutá-las no Hi-End Show a ‘dama 
gorda’ lhe conquistar, prepare-se para uma queima em sua casa de 
pelo menos 300 horas até desfrutar de todos os seus encantos.

Na nossa sala de áudio a Fat Lady !cou a 1,70 m da parede de 
fundo e a 1,10 m das paredes laterais com dez graus de toe-in (no 
teste aberto) e cinco graus no teste individual. Explico: como nos 
testes abertos sempre temos de cinco a seis pessoas, com apenas 
cinco graus os ouvintes fora do centro teriam um palco por demais 
difuso e um agudo muito direcionado. A distância entre as caixas foi 
de 3,80 m (medidas pelo centro do tweeter).

A Fat Lady é extremamente exigente com cabos de caixa. Jamais 
utilize cabo de prata pura. O ideal é um bom cabo de cobre OFC ou, 
no máximo, um cabo de cobre banhado a prata. Nossas tentativas 
com prata foram catastró!cas, pois o médio / alto !cava extrema-
mente incômodo (mesmo depois de todo o amaciamento).

Quando bem ajustada à sala, ela simplesmente desaparece, dando 
espaço apenas à música. Seu ‘timing’ é excepcional, levando real-
mente o ouvinte a acompanhar o ritmo com os pés. Eu e meu !lho 
!zemos uma audição histórica dos Homens de Cara Azul em que não 
conseguimos desviar sequer o olhar do imaginário palco sonoro.

A Fat Lady adora ser desa!ada e se sente muito à vontade com 
qualquer gênero musical. Quando a sala permite, ela determina o 
volume ideal para cada música, como se realmente fosse um instru-
mento musical a serviço da reprodução eletrônica.

Em termos de equilíbrio tonal a Fat Lady é bastante aberta, com 
enorme vivacidade e transparência. Seus graves apresentam enor-
me deslocamento de ar, são precisos e têm ótimo decaimento.

A região média permite total acompanhamento do acontecimento 
musical sem nenhum esforço adicional. Há uma perfeita materializa-
ção dos instrumentos e vozes graças ao seu excelente recorte, foco 
e, claro, pelo grau de detalhamento da região média.

MOREL FAT LADY

C 809

Jamo Série C 80: uma festa para os olhos e ouvidos 

Por 40 anos, a Jamo tem estado na vanguarda da aclamada indústria 

Dinamarquesa de caixas acústicas. Somos reconhecidos no mundo 

inteiro como um fabricante de produtos de áudio para aplicações 

residenciais e comerciais de alta qualidade e premiado design. Nossa 

missão é criar memoráveis experiências com produtos que reflitam 

elegância em design e em som.

A Série C 80 da Jamo recria a experiência perfeita do concerto e do 

cinema. Incluindo os belamente projetados gabinetes de alta qualidade, 

a Série representa a personificação e filosofia de design e acústica 

da Jamo. Cada um dos oito modelos da Série C 80 se caracterizam 

pela sua verdadeira projeção de som, proporcionando um elevado 

nível de detalhes em todos os sentidos. Série C 80: O Som e o Design 

Dinamarquês nunca foram tão belamente expressos.

www.jamo.com

                                               Revendas: 

Altafidelidade (21) 2227-0671  |  Áudio Vídeo (71) 3452-3958  |  Áudio & Vídeo Interiores (61) 3361-7766  |  AV Home Theater (24) 2249-1000  |  Automa (98) 2108-6363  |  Boni & Franchi (11) 4022-2065 

Braazi (85) 3264-5425  |  Crystal Áudio (11) 3313-1198  |  Cynthron (11) 3846-8100  |  Definitive (21) 2431-9001 / 2431-6946  |  Digital Home Store (47) 3419-7999  |  DTS (51) 3328-9092   |  Eletrosates (11) 3331-8577

GR Cine Áudio (62) 3215-8108  |  Habitat Automação (85)3224-7001  |  Hi-Fi Club (31) 2555-1223  |  Hi-Teck (19) 3342-5721  |  Home Sound (85) 3472-2000  | Home Sound (85) 3472-2000  |  Juãosom (16) 3621-1661

Kitsom (11) 3222- 0099  |  Maestro Home Theater (11) 3034-3189  |  Mundi Center (11) 3337-7090  |  Passero Áudio e Vídeo (11) 4195-3060  |  Photovideo (11) 4497-0907  |  Raul Duarte (11) 3845-1995

Som & Magia (21) 2722-8168  |  Som Maravilha (11) 3331-3660  |  Studio VIP (85) 3242-6995  |  Synch Audio e Video (21) 3253-5731  |  Target (11) 3229-4669  |  Tektron (14) 3227-5552  |  Studio Rivera (11) 5052-8635

©
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VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

Equilíbrio Tonal     9,5

Soundstage     10,0

Textura     9,5

Transientes     10,0

Dinâmica     9,5

Corpo Harmônico    10,0

Organicidade     10,0

Musicalidade     10,0

Total      78,5

MOREL FAT LADY

REFERÊNCIA

Relm Audio
(11) 5524.5491

Preço promocional de lançamento  
no Hi-End Show sob consulta

MOREL FAT LADY

Os agudos são de excelente extensão e velocidade e de decaimen-
to muito suave. Quando decidimos pelo cabo de caixa de cobre OFC 
(Transparent Audio Reference XL SS), os agudos saltaram de patamar.

Sua sensibilidade exigirá ampli!cadores com alta corrente e boa 
potência (testamos a Fat Lady com o integrado da MBL 7008 e os 
monoblocos também deste fabricante: o 9008 A). Caso contrário, 
acredito que a beleza do deslocamento de ar dos graves e sua enor-
me velocidade se perderão.

O soundstage da Fat Lady é de primeira grandeza! Tanto em termos 
de profundidade como de largura e altura. É possível reconstituir plano 
por plano de uma orquestra, assim como perceber com exatidão o 
posicionamento de cada músico no imaginário palco sonoro.

A ambiência foi o único quesito da nossa metodologia que variou de 
acordo com a qualidade de gravação e o posicionamento das caixas 
na sala. As tentativas de aproximá-la da parede do fundo levavam a 
uma perda considerável da ambiência (por isso a nossa escolha no 
teste aberto de colocá-las a mais de um metro da parede do fundo).

Os transientes da Fat Lady são matadores (os convidados do teste 
aberto puderam ouvir o primeiro movimento da Sonata para Piano 23 de 
Beethoven e constataram a facilidade com que se acompanha a mão 
esquerda e direita do pianista). É de literalmente se perder o fôlego.

O corpo harmônico também se apresentou correto, assim como 
a sensação de materialização física do acontecimento musical ao 
ouvir gravações primorosas (organicidade).

CONCLUSÃO

Gostaria de destacar que a Fat Lady, em termos de equipamentos 
à nossa disposição, foi privilegiada, pois tínhamos no momento do 
teste três pré-ampli!cadores (Accuphase 2810, darTZeel NHB 18 

NS e o Pass Labs XP-10). Com todos eles a Fat Lady conseguiu de-
monstrar de forma satisfatória as diferenças de assinatura sônica.

A Fat Lady, como toda caixa hi-end, necessita ser ligada a um 
sistema condizente com o seu padrão. Suas principais vantagens 
encontram-se na facilidade com que ela se adapta a diferentes salas 
(sem tratamento acústico): no último Audioshow em Portugal elas 
tocaram a apenas 0,5 m da parede do fundo e ainda assim seu 
soundstage foi magní!co!

Como já escrevi, mas vale a pena ressaltar, ela exigirá dois cuida-
dos para seu melhor desempenho: cabo de caixa de cobre OFC de 
boa qualidade e um ampli!cador com boa potência (para salas até 
24 metros quadrados, pelo menos 100 watts) e alta corrente. Com 
esses cuidados a música ganhará peso, ritmo e precisão.

Evite também CD players com sonoridade muito viva ou aberta e 
utilize pré-ampli!cadores os mais neutros possíveis. Com esses cuida-
dos a Fat Lady certamente mostrará todo o seu enorme potencial. Sua 
vivacidade é entusiasmante e creio que os adeptos de um volume mais 
alto irão se surpreender como ela gosta de ser colocada à prova!

Não deixem de escutá-la no Hi-End Show, pois como diz um ve-
lho ditado (creio eu ser israelense): ‘nada termina antes que a gorda 
senhora cante’.



OPINIÃO

Américo Martinelli Neto Ernani Queiroz Andrade

OPINIÃO DO IMPORTADOR OPINIÃO DO REVENDEDOR

Em primeiro lugar quero agradecer ao Fernando Andrette a opor-
tunidade de uma manhã muito agradável, daquelas únicas, que nun-
ca mais esquecerei. Foram quase quatro horas de pura música com 
um repertório maravilhoso. Não sentimos o tempo passar e confes-
so que nunca tive tanta vontade de !car escutando música.

Quanto à Morel, é um sonho que consegui realizar. Quando iniciei 
meu contato com eles foi para a linha de car audio. Já tínhamos uma 
linha de entrada no segmento, a DTI. Busquei informações sobre al-
to-falantes de qualidade no mercado internacional, e o que me levou 
a escolher a Morel foi: paixão à primeira vista, o histórico da Morel 
de quase 30 anos, e uma produção primorosa buscando sempre a 
qualidade. Após dois anos de comercialização muito bem-sucedida 
dos falantes Morel, resolvemos trazer a linha residencial e !camos 
surpresos e muito contentes com o acabamento e a qualidade das 
caixas. Agora estamos trazendo a mais inovadora caixa do merca-
do: a Fat Lady. Como citei no começo, foram horas de puro prazer 
ao escutá-las. Sob a orientação do Fernando, pudemos distinguir a 
capacidade de uma caixa hi-end. Estou muito feliz em dizer: trouxe-
mos a Morel, trouxemos a Fat Lady.

Já ouvi muitas caixas acústicas de vários fabricantes, de diversas 
marcas e modelos, e !z muitas experiências de audição, em inúme-
ras salas, onde grandes diferenças puderam ser percebidas. Para 
fazermos avaliações sonoras con!áveis e corretas, é necessário ter-
mos uma sala de audição crítica, com elétrica tratada, como é a sala 
do Fernando Andrette.

Através do Flávio Adami, fui apresentado ao distribuidor das cai-
xas acústicas Morel. Tive a oportunidade de fazer uma audição das 
caixas Morel Fat Lady, convidado pelo Fábio e pelo Martinelli, da 
Relm (distribuidores da marca Morel no Brasil), nesta sala de audição 
crítica. Ali, pude con!rmar que são caixas muito equilibradas e com 
custo / benefício bastante atraentes.

De início, tive alguns receios, face às novas tecnologias emprega-
das nestas caixas acústicas, como, por exemplo, o gabinete e os alto-
falantes que são de !bra de carbono, além do design bem inovador. 
O que mais me surpreendeu nelas foi a velocidade da reprodução. 
Ouvimos muitas gravações, desde CDs audió!los até CDs comer-
ciais, onde alguns apresentaram muita compressão, a exemplo do CD 

do Blue Man Group. Nele, as vozes estavam todas nas caixas, não 
aparecendo o palco sonoro. Outro exemplo, uma gravação de 1959, 
tocada em vinil, da Billie Holiday, foi a que mais me impressionou. Ape-
sar de esta gravação ser antiga, a voz da cantora se mostrou muito 
natural e a posição dos músicos !cou bastante evidente e bem locali-
zada, com grande separação no palco. O CD da Shirley Horn também 
foi marcante, pois foi possível ouvir a voz da cantora simultaneamente 
às entradas do piano, com excelente decaimento. Com Stravinsky, a 
dinâmica chamou a atenção nas passagens mais fortes.

Em suma, esta caixa mostrou-se muito reveladora, evidenciando 
cada detalhe dos CDs sem perder a musicalidade. Gostaria de dar os 
meus parabéns à Relm, pela marca que eles escolheram e pelo gran-
de produto que estão colocando no mercado de áudio brasileiro.

A Morel também possui outras linhas de caixas acústicas, como a 
bookshelf Octave 5.2, caixas satélites, subwoofers, entre várias ou-
tras. Dentre os inúmeros fabricantes de caixas acústicas no mundo, 
a Morel ganhou vários prêmios de design e de qualidade sonora, os 
quais vocês poderão conferir no site.
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OPINIÃO

Américo Martinelli Neto Ernani Queiroz Andrade

OPINIÃO DO IMPORTADOR OPINIÃO DO REVENDEDOR
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MOREL FAT LADY

Sílvio Volpe Júnior

OPINIÃO DO LEITOR

Há algum tempo que o Fernando vem me convidando para os tes-
tes abertos, mas devido à correria cotidiana eu não havia conseguido 
participar de nenhum deles. Chegou a hora. Aproveito, inclusive, para 
agradecê-lo pelo maravilhoso convite e, como não poderia deixar de 
esquecer, agradecer também à sua equipe, inclusive ao Manoel, por 
ter me aguentado o caminho todo de ida e volta de São Paulo à São 
Roque, sempre dedicando uma atenção muito especial.

O dia estava perfeito para um teste auditivo na sala do Fernando. O 
friozinho de uma manhã de inverno só tornava o momento mais inspi-
rador. Tive a oportunidade de chegar um pouco antes que os demais 
para o teste e aproveitei para esclarecer algumas dúvidas a respeito do 
sistema. Estava curioso para saber como soava o lendário pré-ampli!-
cador da darTZeel em conjunto com os powers MBL, alimentando as 
Fat Lady da Morel. A princípio !quei intrigado com o gabinete curvilíneo 
das caixas, pois além de um design pra lá de inovador, toda sua estrutu-
ra, inclusive a dos falantes, é feita de uma !bra especial. Minha pergunta 
era: como será que vai soar um projeto tão diferente assim? 

O teste começou demonstrando uma canção interpretada por dois 
violões. Confesso que o impacto foi enorme. A inteligibilidade e a velo-
cidade com a qual os violões tocavam eram de fazer cair o queixo. Por 
aí já havia percebido o quanto essas caixas me surpreenderiam. Nas 
músicas seguintes, algumas com vocais femininos, outras com vocais 
masculinos, foi possível identi!car o grau de conforto auditivo propor-
cionado pelas Morel. Mas o que mais me impressionou foi a maneira 
como essas ‘ladies’ se comportaram com gravações mais comple-
xas. O soundstage era perfeito, amplo, onde se podia identi!car cada 
instrumento em seu devido lugar, sem nunca ter a sensação de que 
os elementos estavam se sobrepondo. Fiquei boquiaberto quando 
o Fernando demonstrou duas gravações comerciais abarrotadas de 
compressão. As caixas não se dobraram em nenhum momento e 
mostraram todos os detalhes de maneira muito correta.

Mas foi logo após o ótimo coffee break (com uma torta de legumes 
deliciosa) que consegui imergir totalmente na experiência audió!la e 
chegar ao ápice do teste. O primeiro grande momento foi quando 
escutei um trompetista japonês, do qual não me recordo o nome. 
Confesso que sou meio avesso ao som de metais, pois já tive tan-
tas experiências ruins com sistemas high-end mal ajustados que me 
causavam arrepios só em pensar. Se eu tivesse que escolher uma 
única palavra para descrever a sensação que tive ao ouvir o trompete 
soando nestas Morel, inclusive num volume mais acentuado, escre-
veria: perfeito. Existe uma linha tênue que divide o conforto auditivo 

do desconforto. A reprodução deste instrumento alcançou esse limite 
existente, sem nunca atingir a estridência. Outro momento soberbo 
foi a reprodução da Sonata no 24 para piano de Beethoven, uma das 
minhas obras favoritas. A materialização do piano foi encantadora. Era 
possível ouvir tudo, inclusive a perfeita ressonância das notas musi-
cais na caixa de madeira do instrumento. Em alguns momentos tive a 
sensação de enxergar as mãos do pianista à minha frente. Isso tudo 
retratado de forma muito convincente e timbricamente correta.

 Com o teste quase no !nal, tive a prova que tanto aguar-
dava: música sinfônica. Tenho uma certa referência auditiva com 
música deste estilo devido às minhas idas constantes à Sala São 
Paulo. Foi justamente aí que consegui dar meu veredicto !nal a res-
peito das Fat Lady. Toda a orquestra se materializou na minha fren-
te. O soundstage era amplo e possuía enorme tridimensionalidade. 
Timbre, transientes, micro e macrodinâmicas, tudo soou de forma 
correta. Apenas achei que nos momentos de fortíssimo houve um 
pouco de achatamento nos extremos, causando uma pequena sen-
sação de desconforto. Mas isso não tira os méritos destas Morel. 

O teste se encerra com som analógico. Ótimo, estava clamando por 
isso. A experiência foi ímpar. Beatles soou divino. Diana Krall nunca 
esteve tão natural. Billie Holiday transcendeu. Neste momento conse-
gui captar o tamanho grau de sinergia do sistema do Fernando, com 
um grau de transparência ‘absurdo’ e uma musicalidade excepcional. 
A perfeita união. Não posso deixar de ressaltar o quão impressionado 
!quei com a neutralidade e silêncio de fundo do pré da darTZeel. É 
como se não existisse o estágio de pré-ampli!cação.

Concluí que as Fat Lady são caixas superneutras e, conseguir 
aliar um design tão inovador a um gabinete e falantes de !bra, sem 
resultar num som colorido, é um mérito e tanto. Isto é excelente, 
pois, se aliadas à eletrônica ideal estas caixas conseguem mostrar o 
acontecimento musical da forma extremamente correta. Para o au-
dió!lo ou melômano que exige uma reprodução de altíssimo padrão, 
estas caixas são um convite irresistível.

 Gostaria de parabenizar o Martinelli e sua equipe, por sinal 
todos muito atenciosos, pela ótima escolha de representar as tão 
aclamadas caixas da Morel. Esta é uma marca que merece uma 
atenção muito especial no mercado brasileiro. E para !nalizar, gosta-
ria também de parabenizar o Fernando pelo excelente trabalho que 
vem desenvolvendo por tantos anos. Todos sabemos que conseguir 
realizar um trabalho sério e honesto neste mercado tão turbulento e 
instável é papel para poucos, muito poucos.
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