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Reprojetada, cobertura recebe   
sistema de som sob medida para 

atender a todos os ambientes. 
Nesta cobertura localizada no Rio de Janeiro, um home theater de 7.1 canais

havia sido instalado na área de acesso à piscina. Mas, ao notar que o pé-direto era
enorme (entre 6 e 7m de altura), o proprietário decidiu construir um novo piso,
melhor projetado para acomodar os equipamentos. Recorreu então à equipe que
tinha projetado o primeiro ambiente e adorou a ideia de montar um sistema mais
avançado, com caixas acústicas mais refinadas e  um conjunto eletrônico modular
(pré-amplificador e power da mesma marca), embora em 5.1 canais. Com mais
potência, adequada ao espaço disponível, o novo equipamento abriu a possibilidade
de amplificar outros dois ambientes através do recurso Zone2. Utilizando caixas on-
wall do tipo bipolar, ficou fácil espalhar música pelos dois andares do apartamento. 

5.1 canais
SUPERAM 7.1

QUANDO 
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O bar recebe som amplificado pelo sistema principal, através do recurso Zone2,
também em caixas bidirecionais; já na piscina, as caixas são do tipo outdoor

(detalhe abaixo), resistentes a chuva, sol, vento e poeira.

HOME THEATER 
> Tela de 106” e Lift de projetor Gaia
> Projetor Epson
> Blu-ray Player, processador e
amplificador multicanal NAD 
> Caixas acústicas e subwoofer B&W
> Cabeamento Audioquest 

SOM AMBIENTE
> Caixas bidirecionais e outdoor B&W

Projeto e instalação:
Audio Excellence

EQUIPAMENTOS 
UTILIZADOS:

O sistema foi montado num
piso elevado, aproveitando
o projetor que já existia na
casa (ao lado); o móvel, em

madeira combinando com as
caixas acústicas frontais, foi
desenhado sob medida. Na
parede de fundo (detalhe

abaixo), caixas bidirecionais
alinhadas com o sofá; na

foto menor (à esq.), o
sistema de áudio modular,
com power e processador.




