


Um apartamento inteiro comandado

por voz. Assim é este em São José dos

Campos (SP), dotado de um sistema

completo de automação que dispensa 

os comandos por celular ou keypads nas

paredes. Do home theater às cortinas, 

luzes e ar-condicionado, tudo pode ser

acionados através do assistente Alexa, que

alterou completamente a vida da família.

“São quatro caixinhas Alexa na 

área social, cobrindo o living e o espaço

gourmet”, explica Roberto Mattos, da

Audio Excellence, responsável pelo

projeto. “O dono do apartamento gosta

tanto de comandar os recursos por

voz que foram instalados apenas dois

keypads no apartamento, por insistência

nossa, localizados na entrada e na

varanda”, diz.

Com 25m2, a sala de home theater

ganhou duas opções de telas. A maior, 

de 84”, exibe as imagens de um projetor

Full-HD 3LCD, tecnologia que deixa as

cores mais nítidas e brilhantes. Na hora

de entreter a filha pequena com desenhos

animados, entra em cena o TV de 58”.

O clima de cinema continua na

varanda, equipada com um segundo

projetor, idêntico ao do home theater, e

mais uma tela retrátil, desta vez com 72”.

“Ele fazia questão de ter uma grande

imagem, mas sem deixar a tecnologia

aparente, para não perder a vista 

da sacada”, conta Mattos. Há ainda 

um receiver dedicado ao sistema de 

som ambiente, que pode repetir a 

programação do living, o que é ideal 

para festas, ou exibir no projetor 

outras imagens.

Para abrir/fechar as cortinas, ajustar 

a iluminação e o ar-condicionado da suíte

master, o morador também recorre aos

comandos de voz. Uma segunda smart

speaker permite ligar o TV de 65”,

conectado a duas caixas acústicas

embutidas no forro de gesso, e acionar

sequências de ações a partir de poucas

palavras, simplificando os comandos.
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Neste apartamento, sete caixinhas Alexa 
substituem os tradicionais painéis de parede.

A sala principal abriga tela de 84" (foto maior) e TV de 58".
No móvel discreto, roteador Wi-Fi e dois receivers iguais,

que atendem o home theater e a varanda gourmet.
Abaixo, uma das smart speakers com Alexa: a família

passou a adotar comandos de voz para tudo.
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Na varanda gourmet, foi
instalado um projetor idêntico ao

do ambiente principal, com tela de
72”, além de quatro caixas de teto e
uma smart speaker (nos detalhes).
Quando o sistema não está sendo

utilizado, os equipamentos
desaparecem do ambiente.
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HOME THEATER
@ Projetor Epson Home Cinema 3710 @ Tela 

de projeção Projetelas 84” @ TV Samsung 58”

@ Receiver Yamaha RX-V485 @ Videogame Sony

PlayStation 4  @ Media player Apple TV @ Caixas

acústicas frontais Q Acoustics 3020i @ Caixa

central Q Acoustics 3090Ci @ Caixas surround

Yamaha NS-IC600 (de embutir) @ Subwoofer Q

Acoustics 3060S @ Smart speakers Amazon Echo

e Echo Dot com Alexa @ Lift Projetelas A-LC60

@ Automação Scenario Embrace

OUTROS AMBIENTES
@ Projetor Epson Home Cinema 3710 @ Tela de

projeção Projetelas 72” @ TV LG 65” @ Receiver

Yamaha RX-V485 @ Amplificador de parede

AMCP KPBT-XT @ Caixas Yamaha NS-IC600 e

AAT Q6-100AL (de embutir) @ Smart speakers

Amazon Echo Studio e Echo Dot com Alexa.

@ Lift Projetelas A-LC60
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EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A voz comanda a
automação também 
na suíte master, onde
duas caixas de teto são
alimentadas por um
amplificador de parede
(detalhe), que fica ao
lado do TV de 65”.




