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O tablet
acompanha os
moradores pela
casa, ajudando a
controlar áudio,
vídeo, luzes e
ar-condicionado.

Embutidos no forro
de gesso, o projetor

Full-HD e a tela de 92”
só aparecem quando

o sistema da área
de lazer é ligado. 

O subwoofer está
dentro do móvel, mas

em contato direto
com o piso, graças a
um recorte no nicho.
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Quando o sábado
chega, o home

theater do living
perde espaço para o
sistema do terceiro
andar da casa, com
telas de 92” e 65”.

Nesta residência de três andares em uma 

vila particular de Botafogo, zona sul do Rio de

Janeiro, os dois sistemas têm áudio 5.1 canais

e TVs curvos de 65", mas foram projetados

para funções distintas. No dia a dia, o

campeão de audiência é o home theater do

living, que fica na entrada da casa e costuma

ser utilizado pelo casal e os dois filhos

pequenos na hora de jogar videogame e 

exibir desenhos, séries e programas de TV.

Nos finais de semana, a diversão sobe para 

o terceiro andar, onde está o sistema mais

refinado: além do TV, o ambiente conta 

com projetor e tela de 92". Na programação,

muitos shows de pop e de rock, que animam

a área de lazer com varanda gourmet e

banheira de hidromassagem, equipadas com

caixas de som ambiente Para comandar toda

a tecnologia, a família recorre aos tablets e

smartphones, que foram integrados ao

sistema de automação.

VEM FINAL DE
SEMANA!

A tela curva
(65") amplia
o campo de

visão e a
sensação de

profundidade
da imagem.

Basta um toque no controle de parede
para modificar completamente a
iluminação do espaço. A caixa
acústica frontal compacta é
indicada para ambientes como este,
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A área externa também foi sonorizada, com caixas de embutir (detalhes)
que levam som até a churrasqueira e a hidromassagem. Abaixo, vista do

corredor interno que recebeu um sistema 5.1 canais, com TV de 65". 

Equipamentos Utilizados
k Projetor Epson kTela de projeção de 92” e lift

Projetelas kTV LED-LCD Samsung de 65” kReceiver e

Blu-ray player Yamaha kCaixas acústicas e subwoofer

B&W kCondicionador de energia GR Savage kCabos

Audioquest kAutomação Scenario e Control4

Projeto e instalação:
AUDIO EXCELLENCE                 

Design de interiores:
R+G ARQUITETURA


