“EU QUERO UMA

CASA NO CAMPO...”

Estilo - Por Eduardo Torelli Fotos Hamilton Penna

Os encantos de uma propriedade feita sob medida
para se passar os melhores anos da vida

››Quando o sistema A/V desta propriedade foi inaugurado,
comemorava-se algo importante: o proprietário acabara de
se aposentar, o que lhe permitiria por em prática o sonho
de muita gente: mudar-se para o interior e levar uma vida
tranquila e prazerosa em uma casa equipada com todas as
conveniências da vida moderna. E o que é melhor: com
muito estilo, já que a residência em questão esbanja beleza
e personalidade, além de alta tecnologia. Certamente valeu a
pena esperar pelo “grande dia”...
Do ponto de vista técnico, esta casa tem “tudo”:

som e imagem de alta qualidade, equipamentos de ponta e iluminação automatizada. E esses recursos foram
acomodados com muito critério na propriedade e no
cotidiano dos moradores, tanto pela discrição com que
se inserem na decoração (por sinal, belíssima) quanto
pela praticidade de utilização que oferecem. Porque o
conceito de “modernidade”, hoje, transcende a simples
escolha dos melhores equipamentos; também é preciso tornar esta tecnologia funcional, acessível e lúdica,
assegurando ao cliente uma maior qualidade de vida.

ÊNFASE NO ÁUDIO
A integração propriamente dita ficou a cargo dos experts da
Imagic Multimídia, cujos projetos priorizam o trinômio “entretenimento, conforto e segurança”. Com uma equipe polivalente de engenheiros, técnicos, designers e administradores, a
empresa, desta vez, se orientou pelo seguinte briefing: “entregar um home cinema com ênfase no áudio e com tratamento
acústico adequado, em condições de oferecer uma excelente
audição em estéreo e multicanal.”
Ressaltando que, embora o som tenha sido priorizado na
instalação, os aspectos relativos à imagem não ficaram em segundo plano: a propriedade conta com um cinema caseiro “de
verdade”, ou seja: um sistema de projeção com tela fixa que
transforma a exibição de qualquer filme ou show em um espetáculo. Por se tratar de um projeto incrementado, os proprietários preferiram que o home ficasse em uma sala dedicada.
O padrão dos equipamentos escolhidos corresponde

às expectativas do cliente quanto ao home. “São produtos Hi-Fi, com caixas torre e eletrônica compatível, para
‘empurrar’ o áudio e assegurar uma boa performance
de som”, diz o engenheiro Edson Kei, da Imagic. “A
instalação foi feita ao longo de um ano. Primeiramente,
providenciamos toda a infraestrutura, ou seja: passagem dos cabos, fixação de suportes e o recorte de gesso
para as caixas de embutir; então, passamos à instalação
propriamente dita (caixas acústicas, automação de luz,
equipamentos etc.) e, finalmente, nos incumbimos da
programação e dos últimos ajustes: setup dos equipamentos, automação de controle, luz etc.”
Embora um amplo móvel central tenha sido projetado e
construído para o home theater, com o intuito de acomodar os
equipamentos do sistema, o subwoofer (encarregado de reproduzir os sons graves) foi posicionado diretamente no chão, segundo a
“cartilha” dos audiófilos (evitando-se, assim, a vibração do móvel).

DOIS SISTEMAS
“A propriedade tem dois sistemas 7.1: um com projetor, no
home cinema, e outro com TV, na varanda”, prossegue Edson.
“Por meio da Zona 2, ainda há som e imagem no bar e na
cozinha e áudio nas salas de estar e de jantar.”
Os controles e a iluminação foram automatizados
com soluções da Scenario, o que tornou sua utilização
mais amigável. “A automação atende a vários ambientes, como cinema, terraço, bar, salas de estar e de jantar e cozinha”, conclui o engenheiro. “Para o usuário,
não há nenhuma complicação, já que o ponto de parti-

da é uma página inicial dividida em ‘Cinema’, ‘Varanda’ e ‘Som Ambiente’. Ainda há um iPad dedicado para
o cinema e um iTouch para a varanda.”
Se o objetivo do cliente, ao contratar este projeto, era
viabilizar uma “casa dos sonhos”, não há dúvida de que
esta ambição foi cumprida com louvor. Para tirar a prova
dos nove, basta olhar com atenção as fotos que ilustram
este artigo: trata-se de uma propriedade que encontrou
o providencial (e raro) equilíbrio entre beleza, funcionalidade e estilo. Lugar melhor não poderia haver para se
passar os melhores anos da vida.•
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FICHA TÉCNICA
CINEMA
. Projetor Mitsubishi HC7000
. Tela fixa Projetelas 106” (16:9)
. NET HD
. Blu-ray 3D Oppo BDP-95
. Apple TV
. Pré-Processador Marantz AV7005
. Amplificador estéreo Parasound Model 2250
. Amplificador multicanal Parasound Model 5250
. Caixas frontais Torre B&W 683 (par)
. Caixa central B&W HTM-61
. Caixas surround e back B&W DS-3 (04 peças)
. Subwoofer ativo B&W ASW-610
. Estabilizador Upsai ACR-2200
. iPad dedicado para controle Scenario

VARANDA
. TV Sony LED KDL-55HX855
. NET HD MAX
. Blu-Ray player Sony
. Apple TV
. Receiver Denon AVR-2113
. Caixas frontais satélites B&W M1 Black
. Caixa central satélite B&W M1 Black
. Caixas surround e back B&W de Embutir
. Subwoofer ativo James EMB1200
. Estabilizador Upsai ACR-2200
. iPod Touch dedicado para controle Scenario
AUTOMAÇÃO E SOM AMBIENTE (ESTAR/JANTAR,
BAR, COZINHA)
. Russound A-Bus (três peças + 01 Hub 1 Source)
. Automação de controle: Scenario Touch
. Automação da iluminação: Scenário Compact Wall
. Cinema – CW4; Estar/Jantar – CW6; Varanda – CW6

