Experimente a verdadeira magia da imersão no mundo do entretenimente a uma escala aproximada
à da vida real. Os equipamentos actuais são projectados para oferecer alta precisão e resolução
áudio e vídeo, mas só com uma televisão e sem uma dimensão mais parecida com a realidade,
isso só não chega.
A Luz e Som torna o seu Cinema em Casa um mundo de grandes sensações. Projectamos e
implementamos uma solução de Cinema em Casa que seja realmente o mais próximo possível
do conceito de cinema e que não tem necessariamente que ser intrusiva.
É possível ter uma sala de cinema com colunas, projector e tela, tudo encastrado e dissimulado
e até com uma qualidade idêntica ou superior a uma sala de cinema comum.
Este tipo de preparação não só é um convite permanente para desfrutar de um espectáculo
audiovisual como motivo de reunião entre família e amigos, e claro, uma característica valorizadora
da casa.

O verdadeiro Cinema em Casa é suportado por uma instalação áudio e vídeo de grande qualidade,
com componentes resistentes que permitam transportar as emoções do grande ecrã para a sua
casa e dignificar a obra original. Esta experiência implica som multi canal, com pelo menos cinco
colunas além do suportes de graves (subwoofer). A sua instalação pode ainda beneficiar de
tratamento acústico para realçar e conter os efeitos de envolvência e até de cadeiras próprias
para desfrutar de todo o conjunto.
Na Luz e Som, quando falamos de Cinema em Casa, do Seu Cinema em Casa, não falamos só
de colunas e telas. Vá até onde a sua imaginação o levar: projectores e telas para uma dimensão
real do cinema, cadeiras realmente de cinema, iluminação adequada e que se ajusta segundo
programas pré-determinados para uma correcta visualização, som que se ajusta à sua posição
na sala, tudo para contribuir para uma verdadeira sala de cinema, em sua casa, pleneada consigo,
para si.

4K UHD

Full HD

Quantidade de Píxeis Full HD 1080p X 4k UHD

Filme formato Ultrawide em tela 16:9

Se a dimensão de uma tela de projecção consegue realmente transmitir a sensação do verdadeiro
Cinema, também a qualidade de imagem e a resolução contribuem para o efeito visual.
Sem dúvida que já ouviu falar da resolução 4K: com quatro vezes a resolução de Full HD (1080p),
o 4K em todo o seu glorioso espectáculo para o olhar, é a bitola a seguir. Para isso recomendaremos
os mais recentes leitores de Blu-ray 4K ou uma actualização do leitor multimédia para possibilitar
o envio de sinal 4K para um projector e tela capaz de lhe fazerem justiça. Tudo comandado por
processadores AV realmente adequados e que suportem o novo padrão HDMI2.
Quanto ao formato, além do habitual 16:9 habitual nos televisores, cada vez é mais corrente o
formato Ultrawide. É possível preencher a totalidade do ecrã sem barras negras horizontais e
dessa maneira também utilizar mais parede e uma tela maior. Com uma tela acústicamente
transparente que permite poder posicionar colunas logo atrás, o resultado final é simplesmente
soberbo.

Filme formato Ultrawide em tela 2.35:1

Colunas Frontais com canal
central atrás da tela
Colunas de Efeitos
Laterais em Tecto

Painéis Acústicos

Projecto de Sala de Cinema com Som Dolby Digital 5.1

Tal como os sistemas de som dos cinemas comerciais, em Cinema em Casa compreende-se
pelo menos três colunas frontais - esquerda, frontal e direita - posicionadas atrás ou à volta do
ecrã e dois canais de efeitos para um efeito de áudio envolvente; bem como uma coluna de
graves (subwoofer) encarregue do impacto das baixas frequências. Esta é a configuração mais
habitual, a 5.1 para formatos digitais como o Dolby Digital e DTS. No entanto, versões mais
avançadas dividem ainda os canais de efeitos em quatro canais separados, adicionando colunas
laterais para criar sistemas 7.1 ou 7.2.
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central atrás da tela
Colunas de Efeitos
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Como última e mais recente referência há ainda versões TrueHD e DTS-HD Master Audio,
pensadas para tornar os efeitos hiper realistas com o mais recente formato de surround, o Dolby
Atmos e DTS:X. Com colunas de tecto para canais superiores, o formato pode ter um par ou dois
pares de colunas de tecto, em formato 7.4.2 ou 7.2.2
O tratamento acústico é a cereja no topo do som de Cinema em Casa: o controlo de frequências
permitirá absorver as que estiverem em excesso ou direccionar outras. Juntamente com o
isolamento acústico, para não incomodar as pessoas em outras divisões, a sua sala ficará
preparada com uma qualidade elevada e vai realmente ter a sensação que está dentro do filme.
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Projecto de Sala de Cinema com Som Dolby Atmos 7.2.4
com colunas Sonance integradas em parede.

Projecto 3D de Sala de Cinema e resultado final.

O local onde o espectador está instalado é onde realmente vai sentir todas as sensações
proporcionadas pelo Cinema em Casa. Nesse sentido, a Luz e Som disponibiliza cadeiras e sofás
pensados de raíz para assitir a sessões de Cinema. Com várias configurações possíveis, as
cadeiras de cinemas são modulares para se poderem adaptar ao formato da fila de cadeiras linear ou curva - com diferentes espessuras de braços, múltiplas opções e um leque enorme de
acabamentos, designs e materiais. Como cada Cinema é único, também o seu lugar o é.
O controle da Sala de Cinema também tem que ser considerado: com o sistema de controlo
integrado Crestron, todo o controle é feito a partir de um tablet que também pode ter uma base
no braço da cadeira. Com um toque apenas, o projector é ligado, desce do elevador, bem como
o leitor Blu-Ray ou o Media Player e o processador e amplificador AV. A tela desce e e o filme
começará mal os equipamentos comuniquem à central que podem receber o próximo comando.
Mesmo a iluminação é controlada por cenários já programados, de modo a que com o mínimo
de toques consiga relaxar e desfrutar do seu filme.

Sala de Cinema com cadeiras Cineak e tratamento acústico.

Adaptamos o seu Cinema em Casa ao seu orçamento. As diversas marcas que a Luz e Som
disponibiliza permitem a conjugação de vários patamares de desempenho e de valor.
Os valores são aproximados, com IVA, incluem a instalação em condições óptimas.
Lumene Movie Palace 240C

8.000€

12.500€

Solução de entrada da gama de colunas de cinema de embutir Sonance, com coluna integradas
em parede e subwoofer de 150W de caixa.

Uma proposta com colunas mais poderosas e dois subwoofers, também completamente integrada
em parede.

Colunas: Sonance VP62 LCR (X5) + Subwoofer Sonance 10-150
Amplificador - Processador: Onkyo TX-NR656
Leitor: Onkyo BD-SP353
Tela: Lumene Movie Palace 240C
Projector: Optoma HD36

Colunas: Sonance VP66 LCR (X5) + Subwoofer Sonance 10-150 (X2)
Amplificador - Processador: Onkyo TX-NR810
Leitor: Oppo 103 BDP
Tela: Lumene Movie Palace 240C
Projector: Optoma HD36

Sonance Visual Performance VP66 / 62 (Inwall, instalação vertical ou horizontal)

Sonance Subwoofer 10-150

Optoma HD36

Artcoustic Spitfire SL 16-8 sem cobertura
(cobertura personalizável).

Solução com as colunas de gama alta da Sonance, integradas em parede, com o poder de dois
subwoofers de 250W. Acresce ainda a precisão do leitor Blu-Ray Oppo e o upgrade para um projector
Optoma HD90+.

Uma excelente proposta para quem não tem paredes falsas: um poderoso som Artcoustic
de colunas de tela personalizável para integração na decoração pensada para som Atmos
7.4.2 com processamento, amplificação e amplificação de graves separadas.

Colunas: Sonance LCR1 (X3) + SUR1 (X4) + Subwoofer Sonance 12-250 (X2)
Amplificador - Processador: Onkyo TX-RZ3100
Leitor: Oppo 103 BDP
Tela: Lumene Movie Palace Premium Acoustic 300C
Projector: Optoma HD90+

Colunas: Artcoustic SL Spitfire 16-8 (X3) + SL Spitfire 6-3 (X4) + SL Architect 4-2 (X4) +
Subwoofer Artcoustic Control 2
Amplificador: Onkyo PR-SC5530 + Artcoustic PA750 (Subwoofer)
Processador: Onkyo PA-MC5501
Leitor: Oppo 105 BDP
Tela: Lumene Movie Palace Premium Acoustic 300C
Projector: JVC DLA-X7000

Oppo BDP 105

JVC-DLAX7000
Sonance LCR 1 (Inwall, instalação vertical ou horizontal)

Onkyo PR-SC5530

Com as colunas americanas James conseguimos fazer um som um poderoso e consistente,
embutido em parede, em sistema Atmos 7.4.2. A tela agora passa a sistema Widescreen e o
projector JVC já consegue emular este formato sem necessidade de lentes especiais. Adicionamos
um sistema Crestron para controlo integrado e um servidor vídeo Kaleidscape.
Colunas: James 806 BE LCR (X3) + QX830 (X4) + QX620R (X4) + Subwoofer QX1020 (X2)
Amplificador: Onkyo PR-SC5530 + Artcoustic PA750 (Subwoofer)
Processador: Onkyo PA-MC5501
Servidor de Vídeo: Kaleidscape Volt M
Tela: Screen Excelence Slim 130 Widescreen (3m)
Projector: JVC DLA-X9000

Controlo Integrado: a Luz e Som tem disponíveis soluções de integração de todos os sistemas,
permitindo controle total num único interface de comando.
Tratamento Acústico: fazemos consultoria para a construção da sua sala de Cinema em Casa
de forma a ter as melhores condições acústicas e instalamos painéis de tratamento acústico.
Cadeiras e Sofás de Cinema: temos disponíveis marcas como Cineak e Rasike, fabricantes
exclusivos de cadeiras de cinema em casa, O seu conforto estará sempre na primeira linha.

James M1000

Interface Crestron em diversos dispositivos (iOS e Android)

James 806 BE LCR, QX830, QX620R, Subwoofer QX1020
Kaleidscape Vault M700
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