Home Theater
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ão é à toa que, por ocasião da inauguração deste
home theater, os proprietários abriram as portas
de casa para os familiares
e amigos próximos, que foram conferir
de perto essa moderna concepção em
cinema caseiro: projetado com esmero
e viabilizado com critério, o ambiente
é mesmo uma atração. E olhe que a
decoração clean da sala quase nos faz
esquecer que estamos diante de uma
autêntica central de entretenimento,
apta a embalar ecléticas sessões de
filmes e musicais.
O projeto foi criado para um amplo
apartamento no bairro do Ipiranga, em
São Paulo (SP). O cliente é um empresário aficionado por filmes – mas que,
após a instalação do home theater,
também passou a curtir shows e
musicais, que ficam melhores quando
reproduzidos em um monitor de LCD

O espaço ideal para
reunir a família em
grande estilo
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ou tela de projeção e contam com a
“força” de um bom sistema de áudio.
SOLUÇÃO PERSONALIZADA
Ao procurar a Imagic, empresa especializada em sistemas de áudio e vídeo,
o proprietário almejava apenas solicitar
um projeto de home theater. No entanto, a idéia inicial ganhou “apêndices”
e a residência foi agraciada, também,

com som ambiente para a sala de
jantar e a varanda e automatização
nos sistemas de áudio e vídeo e iluminação. Além de ficar “em dia” com a
realidade tecnológica, o apartamento
se tornou mais confortável e prazeroso
de se viver.
O start para a concepção do projeto foi a entrega das chaves do apartamento. Por ser um imóvel novo, foi

possível pensar em uma solução personalizada que atendesse às necessidades do proprietário e fizesse o melhor
uso possível daquele espaço. Os
móveis foram fabricados sob medida
e em concordância com as especificações do sistema de áudio e vídeo. Aos
poucos, o ambiente idealizado pelos
experts da Imagic foi se materializando
no mundo real.

Os chamados “home theaters
invisíveis” parecem mesmo ser uma
tendência – cada vez mais, os equipamentos são integrados à paisagem ou
escondidos em forros e paredes, para
que se preserve o encanto estético
das salas que os abrigam. Esta é uma
característica observada neste projeto: todo o aparato de cinema caseiro
encontra-se engenhosamente “embu-

tido” no living – as caixas são motorizadas, há um lift para baixar e elevar o
projetor e a tela fica acondicionada em
um nicho do teto, acima do televisor
de LCD. Com isso, preserva-se a qualidade de “convivência” da sala, que
também pode ser utilizada para uma
recepção convencional.
Entretanto, quando o home cinema é chamado à ação, o sistema não

decepciona e mostra seu “poder de
fogo”: as sessões de filmes, aqui,
são feitas por meio de projetor e tela
e do LCD de 46”. Ambas as soluções
são ideais para home theater, mas é
sempre bom poder diversificar. Sabiamente, os proprietários resguardam a
projeção para ocasiões especiais – ou
seja, quando a “sessão” conta com
mais pessoas ou quando se trata de
uma ocasião especial; já o LCD é utilizado no dia-a-dia, quando o objetivo
é assistir TV aberta ou a cabo. Esta
racionalização de recursos é benéfica
para o sistema e para o bolso – afinal, o
projetor tem uma vida útil relativamente limitada em relação aos televisores e
é bom dosar seu uso.
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DISTRIBUIÇÃO INTELIGENTE
A instalação do home theater consumiu um período de nove meses. Em
uma primeira etapa, foram considerados todos os aspectos relativos à
tubulação do imóvel. Posteriormente,
ocupou-se da viabilização da infraestrutura, da compra dos equipamentos requeridos pelo sistema e da
programação do controle-remoto que
comanda o maquinário. Em maio de
2007 a “obra-prima” foi entregue aos
proprietários, que se mudaram para o
apartamento no último mês de junho.
Além da distribuição inteligente
dos equipamentos e da escolha de
bons modelos e marcas, o sucesso de
um ambiente desse tipo também acaba dependendo de uma boa consultoria
em decoração. Tons, móveis, objetos
e outros artifícios ajudam a tornar uma
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sala do gênero mais agradável aos
olhos e aos sentidos – e aqui, esta missão coube à dupla de arquitetos Ana
Lucia Spagnolo e Marcos Ribeiro, da
Arquitetura 8, encarregados de darem
à sala um visual atraente.
Em sua atual “formação”, o home
theater oferece quase todas as variantes
de entretenimento – música e imagens
de qualidade e acesso facilitado às suas
conveniências, por meio de um controleremoto que agrega todas as suas funções e dos recursos de automação. No
entanto, sempre há espaço para uma e
outra inovação – até porque a tecnologia
é um “vício” que tende a se intensificar
na velocidade do progresso. “A evolução
dos equipamentos de som e imagem é
muito grande e sempre podemos pensar
em melhorar ou complementar o conjunto”, diz o feliz proprietário, já antecipando
o futuro próximo.

PROJETO DE ÁUDIO E VÍDEO
IMAGIC Multimidia
Som, Imagem e Automação
Fone: (11) 5573-7185
Site: www.imagicmultimidia.com.br

HOME THEATER
· Projetor Sanyo PLV-Z5
· Lift para projector Gaia
· Tela elétrica Gaia (84” / 16:9)
· DVD/CD player Marantz DV-6600
· DVD recorder Pioneer DVR-541
· Docking Station Denon ASD1RBK
· Receiver Denon AVR-2807
· Caixas acústicas frontais Absolute MT5
· Caixa acústica central Absolute MT5
· Caixas acústicas Surround Absolute FX5
· Caixa acústica subwoofer Velodyne DLS-3750R
· Protetor de rede Panamax MAX-4310
· Controle-remoto inteligente Philips TSU3500
· Caixas acústicas (som ambiente) Absolute FX4
· Sistema de automação para iluminação Sensis Scenario

