OS MELHORES PROJETOS DE ÁUDIO, VÍDEO E AUTOMAÇÃO DO BRASIL

SELECIONAMOS AS
IDEIAS MAIS CRIATIVAS
E EFICIENTES PARA SUA
CASA OU APARTAMENTO

Espaço pequeno e

refinado

S

erá que é possível montar um home theater de alta performance
em uma área com cerca de 16m2? Era o grande desafio deste
projeto em um condomínio na Barra da Tijuca. Pouco familiarizado
com soluções de áudio e marcas de caixas acústicas, o morador,
que divide o imóvel com a esposa e um filho pequeno, só sentiu
firmeza para tomar sua decisão após algumas demonstrações práticas.
Embora compactas, as caixas frontais escolhidas são refinadas e
proporcionam melhor detalhamento sonoro. Complementando a
configuração de áudio, a melhor alternativa foi adotar um sistema modular,
com aparelhos independentes para os estágios de amplificação e
processamento dos sinais. Assim como nas audições de música, o projeto
também mostra sua força na hora dos filmes e games, que dependem do
TV LED-LCD 3D de 60”. Um dos equipamentos preferidos pela família é o
media player, muito utilizado para ver fotos e acessar serviços de locação
virtual com mais comodidade.

Na suíte do casal, a tecnologia
marca presença com um segundo
sistema 5.1. Para não atrapalhar
a circulação e deixar o visual do
quarto mais leve, o TV LED-LCD
de 47” foi instalado na parede
(com a ajuda de um suporte)
e as caixas acústicas acabaram
embutidas no forro de gesso.

PROJETO E INSTALAÇÃO: Audio Excellence
DESIGN DE INTERIORES: Alexandre Lobo e Fabio Cardoso
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

TV LED-LCD SONY DE 60” n AMPLIFICADOR E PROCESSADOR ROTEL n BLU-RAY PLAYER NAD
n DECODER HD NET n VIDEOGAME XBOX 360 n MEDIA PLAYER APPLE TV
n CAIXAS ACÚSTICAS E SUBWOOFER B&W n CONDICIONADOR DE ENERGIA SAVAGE n CABOS AUDIOQUEST
n SISTEMA DE AUTOMAÇÃO CONTROL4 n SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SCENARIO
n

SUÍTE MASTER

TV LED-LCD SONY DE 47” n RECEIVER NAD n BLU-RAY PLAYER ONKYO
n CAIXAS ACÚSTICAS (DE EMBUTIR) E SUBWOOFER B&W n CONDICIONADOR DE ENERGIA SAVAGE
n CABOS AUDIOQUEST
n
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