
ANUÁRIO COM AS MELHORES SUGESTÕES
PARA SUA CASA OU ESCRITÓRIO, PRODUZIDO PELA

EQUIPE DA REVISTA HOME THEATER & CASA DIGITAL

E
D

IÇ
Ã

O
 1

6
 •

 R
$

 1
9

,9
0

 •
 w

w
w

.h
o

m
e

th
e

a
te

r.
co

m
.b

r/
b

e
st

2016

OS MELHORES PROJETOS DE ÁUDIO, VÍDEO E AUTOMAÇÃO DO BRASIL
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Minicinema no
No sótão desta residência de um

condomínio fechado na Barra
da Tijuca (RJ), os moradores se

reúnem para ver filmes, seriados
e shows em família, como se

estivessem em um cinema. O
clima fica evidente nas paredes

de cor escura e nas fileiras de
estofados em níveis diferentes.

Com 55m2, o local também
permitiu a instalação de uma

grande tela de 106 polegadas e
um sistema 5.1 trazendo caixas
torre de alta performance. Para
que o formato irregular do teto
não prejudicasse o rendimento

das caixas acústicas, foram
tomados alguns cuidados

especiais com a escolha dos
móveis e da decoração. O layout
incluiu um carpete bem espesso,
que amortece  o som e promove

melhor equilíbrio acústico.

Mais informal, o home theater do living apresenta televisor LED‐LCD 
de 65 polegadas, caixas compactas para os canais frontais e 

de embutir para os canais traseiros.          

Fãs de rock pesado, os moradores contam
com o reforço de duas caixas surround do
tipo dipolar para ouvir música com maior
envolvimento. Esses modelos utilizam dois

falantes de médios e graves operando em fases
opostas, garantindo uma melhor dispersão

sonora em qualquer ponto do ambiente.

É justamente no ponto mais alto  da casa
que a família se reúne para ver filmes,

séries e musicais na tela de 106 polegadas

sótão
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A agradável área externa recebeu seis caixas de
som ambiente. Dessas, duas foram embutidas na

área da churrasqueira e as outras quatro
acabaram suspensas com a ajuda de suportes

(detalhe à esq). São modelos resistentes a variações
climáticas, que ficam na piscina e na sauna (à dir).

PROJETO E INSTALAÇÃO: Audio Excellence
Equipamentos utilizados:

Minicinema
u Projetor SIM2 u Tela elétrica Projetelas de 106" u Receiver e

Blu‐ray player Integra u Media player Apple TV u Caixas acústicas
e subwoofer B&W u Condicionador de energia Upsai

u Cabos Audioquest 
Living

u TV LED‐LCD Sony de 65” u Receiver e Blu‐ray player Yamaha
u Caixas acústicas e subwoofer Jamo u Caixas acústicas B&W

(de embutir) u Condicionador de energia Savage u Cabos Discabos
Área externa

u TV LED‐LCD Sony de 40” u Receiver Yamaha u Blu‐ray Sony
u Caixas acústicas B&W (para ambiente externo e de embutir)

u Caixas acústicas Jamo (para ambiente externo)
u Condicionador de  energia Upsai u Cabos Discabos




