Com vista para o home theater, o escritório da casa exibe caixas de embutir no teto,
assim como o espaço gourmet; abaixo, o spa com banheira de hidromassagem,
integrado ao projeto de som ambiente.
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Projetor Optoma HD25
Tela de projeção elétrica Gaia 133”
TV LED-LCD Sony 55”
Receiver Integra DTR 30.5
Blu-ray player Integra DBS 30.3
Media player Apple TV
Videogame Microsoft Xbox One
com sensor Kinect 2.0
Caixas acústicas frontais B&W 683
Caixa central B&W HTM61
Caixas surround B&W CCM 616 (de embutir)
Subwoofer B&W ASW610
Condicionador de energia e
estabilizador Upsai ACR 2200
Sistema de automação Scenario
TV LED-LCD Samsung 46” (espaço gourmet)
Caixas acústicas BSA R2 (de embutir)
para som ambiente

SALA DE TV

Da reinstalação dos equipamentos do antigo apartamento nasceu o segundo home theater,
localizado na sala de TV. Este sistema 5.1 canais com TV de 50” divide espaço com a brinquedoteca.
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@ TV LED-LCD LG 50”
@ Receiver Onkyo TX-NR609
@ Blu-ray player Onkyo BD-SP309
@ Media player Apple TV
@ Caixas acústicas frontais B&W 685
@ Caixa central B&W HTM62
@ Caixas surround B&W CCM 616 (de embutir)
@ Subwoofer B&W ASW608
@ Condicionador de energia Upsai ACF 1300
@ Sistema de automação Scenario

É na tela gigante de 133” que a família gosta de jogar
videogame e ver filmes. Estofados, tapetes, almofadas e
o painel de madeira atrás da tela ajudam a equilibrar a
acústica; pelo tablet ou smartphone (no detalhe), a
família comanda áudio, vídeo, luzes e ar-condicionado.

Cinema
na
hora
certa
Ao se mudar para uma residência ampla, família realiza o
sonho de ter uma tela gigante comandada pelo celular
Fã de filmes e games, a
família de Mogi das Cruzes, na
Grande São Paulo, só conseguiu
realizar o sonho de uma tela
gigante de 133” ao se mudar para
o endereço atual. A metragem do
antigo apartamento onde residiam
o casal e as duas filhas não
comportava esse tipo de solução.
“Assim que começaram as
obras da nova casa, o proprietário já
me falou que queria transformar
uma área de aproximadamente
60m2, no piso inferior, em sala
dedicada ao home theater”, explica
Silvio Kayo, da Imagic Multimídia,
responsável pelo projeto. Sem
restrição de espaço, o projetista

sugeriu a instalação de áudio
7.1 canais, com caixas frontais do
tipo torre, quatro caixas surround de
embutir, projetor Full-HD e uma
segunda opção de tela: um TV de 55”.
Todos os equipamentos, além
das luzes e do ar-condicionado, são
comandados através de tablets e
smartphones integrados à
automação da residência. “É
um modo prático e que dá total
conforto e mobilidade à família”,
afirma Kayo.
A casa também possui um
sistema de som ambiente com seis
caixas acústicas distribuídas entre
o espaço gourmet, que ainda exibe
um TV de 46”, e a área destinada à

banheira de hidromassagem.
Os equipamentos antigos
foram reaproveitados numa sala
de TV, que fica no piso térreo da
nova casa, com cerca de 20m2.
Ali, onde também há uma
brinquedoteca, foi montado um
sistema 5.1 canais, com TV de 50”,
caixas frontais bookshelf e
traseiras de embutir.
E, graças ao recurso ZONE2
do receiver, foi possível expandir
o projeto de som ambiente. Caixas
de embutir distribuem o som pelas
salas de estar e jantar. Com isso,
a música está presente não só na
área social, mas também na área
íntima da residência.
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