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ÁUDIO PORTÁTIL

NAD Viso 1 
Muitos docks acabam se tornando exclusividade de usuários da Apple. Para
mudar o jogo, a NAD lançou este modelo de 2.1 canais com 80W RMS que,
embora projetado para iPods, tem Bluetooth e entrada digital óptica. Assim,
pode ser conectado a várias fontes de sinal, smartphones Android e até TVs.
Preço sugerido: R$ 2.990.

AAT iBlu Box 
Leve, compacta e elegante, esta caixa acústica se conecta a smartphones,

players MP3, tablets e notebooks através de Bluetooth ou cabo P2. O objetivo é
reproduzir facilmente as músicas, onde quer que estejam armazenadas. Ideal

para livings, quartos e escritórios, tem potência de 60W RMS. Com entrada
digital óptica, pode ser usada como soundbar, melhorando consideravelmente o

áudio dos TVs. Vem com controle remoto. Preço sugerido: R$ 1.600.

ÍNDICE

Philips Fidelio Epitome E5
Um conjunto 4.1 canais equipado com conexões sem fio e baterias internas,
que permitem o posicionamento estratégico de cada alto-falante. O
fabricante chama de “surround on demand”, com até 8 horas de reprodução
contínua. Para recarregar as caixas, basta ligá-las ao módulo central.
Conexões: Bluetooth, NFC e HDMI (2). Subwoofer ativo faz parte do conjunto.
Preço sugerido: R$ 2.999.

JBL Charge II
Com 15W de potência, tem autonomia para 12 horas de reprodução via Bluetooth
3.0, e permite conexão com até três dispositivos para tocar música
alternadamente. Libera energia pela saída USB, servindo como carregador portátil
para smartphone. Possui ainda cancelamento de eco. Preço sugerido: R$ 799.

Panasonic MAX770LBK
Este minisystem tem amplificador digital triplo e subwoofer de 28cm,
visando graves profundos e impactantes. Possui processador Max 
DJ, que permite ao usuário aplicar efeitos sonoros sobre as faixas em
reprodução. Com memória interna de 2GB, conecta-se via Bluetooth,
NFC e USB. Preço sugerido: R$ 3.799.
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http://www.jyazbek.com.br/guia_especial_de_natal/
http://www.lojasommaior.com.br/p/dock-station-nad-viso-one.html
www.jbl.com
http://www.panasonic.com/br/consumidor/mini-system/sc-max770lbk.html
http://www.philips.com.br/c-p/CSS7235Y_12/
http://www.jyazbek.com.br/guia_especial_de_natal/


Philips HTD5520
Com dutos duplos no subwoofer, para aprimorar

as frequências mais baixas, e decodificador Dolby
Digital, este sistema traz DVD player integrado e
função Karaokê. A potência total é especificada
em 1.000W e, além de funcionar em Bluetooth,

oferece entradas HDMI, USB e P2. 
Preço sugerido: R$ 799.

HOME THEATER ÍNDICE

Onkyo HT-S3500
Este conjunto tem receiver compatível 
com decodificadores Dolby TrueHD e DTS Master
Audio (para discos Blu-ray), além de seis entradas
HDMI 2.0, compatíveis com conteúdos 4K 60P. O
subwoofer que acompanha as cinco caixas acústicas é
do tipo downfiring, e libera 110W RMS (a potência total
do equipamento é de 660W). Inclui conexão Bluetooth
para streaming de áudio. Preço sugerido: R$ 3.550.

AAT Kit Elegance 8
Os kits da AAT permitem diferentes combinações de caixas acústicas e
subwoofers. Destaque, o kit Elegance 8, para home theater de 5.1 canais, é 
uma opção com foco no custo-benefício. Composto por dois pares de caixas de
embutir (LR-E100), uma central de embutir (LCR-A100) e um subwoofer Cube
Modern, de 8”, tem 200W de potência e acabamento em laca branca ou preta.
Inclui proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Preço sugerido: R$ 3.490.

Harman Kardon HKJ-5000
Este conjunto é composto pelo receiver AVR1510 (potência de 75W

x 5) e caixas Cinema 510. São cinco caixas compactas e subwoofer
de 6,5” e 60W. Opção para quem quer montar seu primeiro home

theater ou tem pouquíssimo espaço na sala. Com entradas HDMI 1.4,
é compatível com sinais 3D e 4K 30P, e pode ser controlado via

aplicativo por smartphone ou tablet iOS e Android. 
Preço sugerido: R$ 2.999.

Yamaha  YHT-2910
Aqui, um sistema 5.1 canais com 17 pré-
configurações digitais de áudio, incluindo Virtual
Cinema Front, que simula o efeito surround pela
sala mesmo sem as caixas acústicas
posicionadas. A potência de 100W por canal
permite usá-lo em salas de porte médio. Possui
quatro entradas HDMI, compatíveis com 4K, e
uma USB Play. Preço: sob consulta.
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http://www.harmandobrasil.com.br/
http://www.disac.com.br/onkyo/produto/ht-s3500-sistema-de-home-theater-51-canais/
http://www.philips.com.br/c-m-so/home-cinema/home-cinema-5-1/lancamentos#filters=5_1_HOME_THEATER_SYSTEMS_SU&sliders=&support=&price=&priceBoxes=&page=&layout=12.subcategory.p-grid
http://br.yamaha.com/pt/products/audio-visual/hometheater-systems/home-theater-package/yht-2910_w/?mode=model
http://www.jyazbek.com.br/guia_especial_de_natal/
http://www.jyazbek.com.br/guia_especial_de_natal/


PROJETORES ÍNDICE

BenQ W1080ST 
Para salas de pequeno e médio porte, este
projetor DLP Full-HD tem lente de curta distância
que exibe imagens de até 130” a apenas 2m de
distância. Destaca-se pela versatilidade, com
2 entradas HDMI e compatibilidade com imagens
3D. Possui ajuste de vídeo ISF, brilho de 2.000
ANSI Lumens e contraste de 10.000:1. 
Preço sugerido: R$ 4.559.

Epson PowerLite 
Home Cinema 2030
Além de resolução 3LCD Full-HD e tecnologia 3D
ativa, o 2030 tem entrada MHL, para receber
imagens diretamente de um smartphone,
transformando-se numa grande tela smart.
Possui 6 modos de configuração, 2.000 ANSI
Lumens e contraste especificado em 15.000:1.
Preço sugerido: R$ 6.999.

Casio XJ-M256
Um dos poucos modelos Laser-LED do mercado,
pode ser usado sem maiores problemas em
ambientes iluminados, graças à sua alta taxa 
de brilho. Essa característica também permite
maior durabilidade: são até 20 mil horas de 
vida útil. Inclui conexões USB e Wi-Fi, com 
4.000 ANSI Lumens e contraste de 1.800:1.
Preço sugerido: R$ 7.999.

Sony VPL-DX130B
Com design slim, é um modelo com resolução
WXGA que permite instalação flexível. Sua
lâmpada, de alta performance, chega até 7.000
horas de vida útil e pode ser substituída
facilmente. É a aposta da Sony em multimídia de
bom custo-benefício. Inclui comunicação Wi-Fi e
é especificado em 2.600 ANSI Lumens e 1.800:1
de contraste. Preço sugerido: R$ 2.099.

SIM2 Crystal Cube
Indicado para fãs de cinema, o Crystal Cube é um
projetor DLP high-end Full-HD 3D, fabricado na
Itália. Acabamento refinado e alta fidelidade de
imagem são seus diferenciais. Revestido por
peças de vidro, tem design elegante, em preto 
ou branco, capaz de harmonizar com qualquer
decoração. Preço sugerido: R$ 25.900.

http://www.benqbrasil.com.br/product/projector/W1080ST
http://global.latin.epson.com/br/Catalog/Home-Cinema-2030
http://www.casio-intl.com/br/pt/projector/standard/xj_m256/
http://store.sony.com.br/br/site/catalog/ProductDisplay.jsp?stockType=A&parentCatId=cat6780011&ref=catalogue&category=televisores&tabNum=1&id=VPL-DX130B
http://www.sommaior.com.br/produtos/crystal-cube-836/


FONES DE OUVIDO ÍNDICE

Audio Technica ATH-ANC29 
Com cancelamento ativo, é indicado para ouvir música a

partir de dispositivos móveis, isolando até 87% dos ruídos
externos. Permite reprodução contínua de até 40 horas.

Se a bateria chegar ao fim, é só plugar o cabo e seguir
ouvindo normalmente. Preço sugerido: R$ 399.

Yamaha 
HPH-PRO300
Em cores chamativas, como azul e
vermelho, tem corpo leve e dobrável.
Os pads ficam sobre as orelhas, e o
controle (assim como o microfone)
está no cabo. Vem com adaptador 
de 3,5 - 6,35mm, banhado a ouro.
Preço sugerido: R$ 999.

JBL Synchros
S400BT
A tecnologia Touch-Sensor
permite ajustar o volume, mudar
de faixa ou até atender chamadas
no celular com um toque (ou
deslizar) do dedo. Reproduz
músicas via Bluetooth por 
até 15 horas (20 horas em
conversação) sem recarga. 
Preço sugerido: R$ 999.

B&W P3
Um dos fones mais leves do
mercado, foi projetado para
audiófilos que gostam de conforto.
As espumas de seus pads podem ser
facilmente removidas para limpeza
ou substituição. Feito em alumínio,
inclui controle remoto e microfone
no cabo. Preço sugerido: R$ 1.090.

Focal Spirit One
Com estrutura de alumínio e alça articulável, tem corpo
leve e resistente. Seu isolamento acústico é favorecido
pela escolha dos materiais usados nos pads, que podem
diminuir em cerca de 20dB os ruídos externos. Controle
remoto e microfone estão no próprio cabo; vem com
adaptador de 3,5 - 6,35mm. Preço: não fornecido.

http://www.lojasommaior.com.br/p/fone-de-ouvido-b-w-p3-branco.html
http://www.focal.com/en/mobile-headphones/298-spirit-one-3544052725001.html
http://www.harmandobrasil.com.br/
http://br.yamaha.com/pt/products/audio-visual/headphones/hph-pro_300/?mode=model
http://www.anovati.com.br/detalhes.php?id=697


AUTOMAÇÃO E SOM AMBIENTE ÍNDICE

KB Sound Space
Ultracompacto, este receptor de áudio pode ficar embutido no forro ou dentro 
de um móvel, pois se comunica via Bluetooth. Leva até 2,5W por canal em
configuração estéreo, uma opção prática para som ambiente. Vem com rádio FM
(memória para 30 estações), controle remoto e capta o sinal de smartphones,
tablets e outros dispositivos Bluetooth. Preço sugerido: R$ 1.399.

Central 
Touchlight Smart 

Esta pequena central de automação de baixo custo
é capaz de comandar luz, áudio, vídeo, portões,

persianas e ar condicionado, mesmo a distância, a
partir de um controle próprio ou de um smartphone.

Basta substituir os interruptores da casa pelos
painéis de vidro touchscreen, que recebem os

comandos e repassam aos produtos. Tem extensor
opcional, os comandos podem ser programados

e permite acesso remoto.  Preço sugerido: R$ 729.

Amplificador de Parede Pure Acoustics
Alternativa para sonorização de pequenos ambientes, pode receber sinal de

diversas fontes. Tem conexão Bluetooth, entrada USB e aceita cartões SD, além de
um conector P2, para reproduzir as músicas armazenadas num computador ou

smartphone. Com 18,5W, inclui controle remoto, equalizador, rádio FM e também
funciona como despertador. Preço sugerido: R$ 649.

Caixas AMCP CF-130WL-XT 
Com amplificador interno de 80W, essas caixas nem precisam estar

conectadas a um receiver. Recebem áudio via Bluetooth, semelhante
aos fones sem fio. O alto-falante pode ser de kevlar (para ambiente

interno) ou polipropeno (externo). Têm resposta de até 40Hz a 25kHz e
vêm com suporte para instalação na parede. Preço sugerido: R$ 1.399.

Amplificador GR Savage IHM 1230
Combinando matriz de áudio e amplificador multicanal, foi desenvolvido para
projetos de multiroom. São seis entradas de áudio para receber e distribuir
músicas através de seis saídas estéreo (zonas), a 30W por canal. Cada zona
pode ser comandada individualmente. Um aplicativo permite comandos 
pelo smartphone. Preço sugerido: R$ 7.388.

http://www.munddo.com.br/site/produtos/touchlight
http://www.biltech.com.br/
http://www.amcp-xtend.com.br/produtos/audio/cf130wr.php
http://www.savage.com.br/produtos/produto/id/33-ihm-1230
http://www.multimport.com.br/produtos.php?id=96&id_arr=Amplificador%20de%20Parede


Absolut Acoustics LCR8
Esta caixa acústica para teto ou parede admite até 160W de
potência. É uma das poucas do mercado nacional com três vias, o que
faz aumentar a inteligibilidade. Possui estrutura reforçada e controle
de ressonância, que reduzem as vibrações do forro. Com ângulo de
30°, responde a graves de até 60Hz. Preço: não fornecido.

CAIXAS ACÚSTICAS INDICE

T-Sound Pro Box HT-200
Utilizando amplificador classe D, este subwoofer com até 400W de
potência tem acabamento laqueado, com diversas opções de cores.

É do tipo downfiring – o som é direcionado para baixo, espalhando-se
a partir do piso. Segundo o fabricante, atinge graves de até 30Hz.

Preço sugerido: R$ 1.400.

TOA PE-64
O inusitado formato de pendente é elegante, e somado ao tamanho

pequeno pode dar um visual diferente aos projetos, inclusive para
som ambiente. Vem com um cabo extensor de 5m, que facilita o
posicionamento próximo do ouvinte. E é feita em resina (HIPS),

podendo receber outra pintura. Preço: não fornecido

Nova Wave WIN 400
Para uso em home theater (nos canais frontais ou surround), sala de
áudio ou até som ambiente, está caixa admite potência de até 120W.
Top de linha da marca gaúcha, possui painel com inclinação, para melhor
direcionamento sonoro, cone de kevlar e tela magnética sem borda.
Preço sugerido: R$ 990.
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Subwoofer AAT Cube Modern 8
Capaz de reproduzir graves da ordem de 30Hz, este sub ativo de 8" tem
construção downfiring (o falante é voltado para o piso) e pode liberar até 400W
de potência. Com amplificador classe A/B, incorpora a tecnologia APMS, que
protege contra sobrecargas e curtos-circuitos. O acabamento básico é em laca
brilhante, em branco ou preto, mas outras cores podem ser encomendadas, a
preços especiais. Há ainda versões de 10" e 12". Preço sugerido: R$ 1.690.

http://www.jyazbek.com.br/guia_especial_de_natal/
http://www.absolute-acoustics.com.br/Speakers/lcrseries
http://www.discabos.com.br/produtos/toa/alto-falantes/caixas-de-som/pe-64-falante-pendente/
http://www.novawave.com.br/
www.tsoundpro.com.br
http://www.jyazbek.com.br/guia_especial_de_natal/


SOUNDBARS ÍNDICE

Yamaha YSP-4300
Esta soundbar possui 22 falantes, de 2W cada, para os agudos, além de 2 woofers
de 50W, para os médios. Além disso, vem com subwoofer ativo de 130W, sem fio. 
É indicada para salas de 20 a 25m2, servindo também como um pequeno receiver,
já que aceita até quatro sinais HDMI. Inclui simulador de áudio de 7.1 canais, com
DTS HD Master Audio e Dolby TrueHD. Preço: sob consulta.

JBL Cinema SB400
Indicada para elevar o nível de áudio dos TVs,
com simulação surround, também decodifica
as trilhas sonoras em seu formato original. 
O subwoofer sem fio que acompanha libera
200W de potência. Possui conexão Bluetooth,
três entradas HDMI e vem com suporte para
fixação na parede. Preço sugerido: R$ 3.499.

Samsung HW-F355
Com design slim, tem instalação simplificada,

podendo ser encaixada sobre o rack, em frente ao
TV ou fixada na parede. Seus 120W de potência

em 2.1 canais amplificam também smartphones,
via Bluetooth, permitindo ouvir sua coleção

pessoal de músicas com maior impacto.
Inclui entrada USB. Preço sugerido: R$ 999.

LG SoundPlate LAP340
Projetada para suportar um TV de até 55”,
sua proposta é aprimorar o som do TV ou de
dispositivos portáteis, com 120W de potência,
sem interferir na decoração da casa. Para 
maior impacto nos graves, dois subwoofers 
foram embutidos em sua base. Funciona em 
Bluetooth e possui simulador surround 3D. 
Preço sugerido: R$ 1.999.

Philips HTL2163B
Embora desenvolvido para amplificar o áudio de filmes, jogos e

shows no TV, este conjunto (soundbar & subwoofer) também pode
ser conectado a dispositivos portáteis, via Bluetooth ou através da

conexão USB. Tem 120W de potência total. Preço sugerido: R$ 899.

http://br.yamaha.com/pt/products/audio-visual/hometheater-systems/digital-sound-projector/ysp-4300_l/?mode=model
http://www.harmandobrasil.com.br/
http://www.samsung.com/br/consumer/tv-audio-video/home-theater/sound-bar/HW-F355/ZD
http://www.lge.com/br/home-speakers/lg-LAP340
http://www.philips.com.br/c-p/HTL2163B_78/


SMARTPHONES ÍNDICE

Motorola Moto Maxx 
Semelhante ao modelo anterior (Moto X), apresenta comandos

de voz inteligentes e tela AMOLED de 5,2” – agora em maior
resolução (Quad-HD: 2560 x 1440p). O processador Snapdragon

805 Quad-Core é mais rápido (2.7GHz), e a bateria tem maior
autonomia; câmeras de 21 Megapixels (principal) e 2MP (frontal);

e memória interna de 64GB. Preço sugerido: R$ 2.199.

Apple iPhone 6 Plus
O aguardado “iPhone de tela grande” se destaca
não só pelo painel IPS de 5,5” e pela resolução Full-
HD. Os pedidos por uma bateria de maior duração
também foram atendidos: o aparelho pode durar
um dia inteiro de uso moderado. As câmeras têm 8
e 1,2MP e a memória interna pode ser de 16, 64 ou
128GB. Preço sugerido: de R$ 3.599 a R$ 4.399.

Asus Zenfone 6
Este é um smartphone intermediário com cara de

high-end: por um preço atraente, oferece uma tela
IPS de 6", com resolução HD. Com as tecnologias

GloveTouch e PenTouch, a tela pode ser acionada
com caneta digital ou até com luva. O processador

é Intel Atom Z2560 Multi-Core, de 1.6GHz, e as
câmeras têm 13MP e 2MP. Preço sugerido: R$ 999.

Samsung Galaxy Note 4
Com a maior tela Quad-HD do mercado – AMOLED
de 5,7” –,vem com a promessa de aprimorar seu
recurso multitelas. O usuário pode reproduzir até 
4 apps simultaneamente, alternando entre tela
cheia, dividida ou em pop-ups. Utiliza processador
Octa-core (1.9GHz Quad + 1.3GHz Quad-core) e
câmeras de 16MP e 3,7MP, que gravam também
em UHD. Preço sugerido: R$ 2.199.

LG G3 Stylus
Derivado do top de linha G3, é mais acessível, com processador de

padrão intermediário (Meditek Quad-core, de 1.3GHz), mas mantém a
grande tela IPS de 5,5” (resolução qHD: 960x540p). Como diferencial,

traz a função “flash”, que exibe um quadro branco de alto brilho ao
utilizar a câmera frontal, para selfies melhores. Câmeras: 13MP

(principal) e 1,3MP (frontal). Preço sugerido: R$ 1.199.

http://www.lojaoficialmotorola.com.br/moto-maxx?gclid=CL_4opPOpcICFajm7AodHFgA-A
http://store.apple.com/br/buy-iphone/iphone6
https://loja.asus.com.br/zenfone/zenfone-6-1-6-ghz-2gb-16gb-dourado.html
http://www.samsung.com/br/consumer/cellular-phone/galaxy-note/smartphones/SM-N910CZKEZVV
http://www.lge.com/br/celulares/lg-D690-g3-stylus


ACESSÓRIOS ÍNDICE

Suporte para TV 
Aironflex Wall-MA 600 

Para TVs entre 32 e 55 polegadas, este suporte articulado
ultrafino tem ajuste horizontal de 90º e vertical de 5º.

Quando em repouso, deixa o TV a apenas 5cm da parede,
economizando bastante espaço na sala. As peças são

cortadas a laser, com um organizador de cabos que evita
que os fios fiquem à mostra. Preço sugerido: R$ 699.

Tela de projeção
Welsyn Key
Com backlight de leds em diversas
opções de cores, a tela foi desenhada
para aumentar a sensação de
envolvimento em filmes e shows. 
É demarcada por veludo preto fosco,
com área visual em tecido vinílico.
Disponível em formatos standard
(4:3) e widescreen (16:9).
Preço: sob consulta.

Leitor biométrico Biochave
Este leitor de impressões digitais, além de abrir portas, pode

ser integrado à automação residencial, possibilitando
configurar comandos para cada um dos moradores.

Por exemplo, o dedo indicador de um usuário pode acender
luzes, ou abrir/fechar persianas. Tem capacidade de registrar

até 1.500 dados desse tipo. Preço sugerido: R$ 1.500.

Lift Gaia para TVs e monitores 
Para economizar espaço, ou ocultar o TV e deixar o ambiente

mais limpo, este lift embutido no teto utiliza apenas um
pequeno vão entre a laje e o gesso. Suporta aparelhos de até

50kg e pouco mais de 1m50 de largura, e tem inclinação de
105º para visualização confortável mesmo a distância. 

Preço: sob consulta.

Cabo HDMI 2.0 Discabos
Transmitindo até 18 Gigabytes por segundo, este cabo atende as
especificações do padrão HDMI 2.0, necessário para streaming de
sinais 4K 60P. É possível assistir a filmes e séries em Ultra-HD da
Netflix, por exemplo, com melhor performance. Para evitar
interferências, possui tripla blindagem. Preço sugerido: R$ 259.

http://gaia-rs.ind.br/produto.php?id=28
http://discabos.com.br/produtos/hdmi/cabo-hdmi-high-speed-com-ethernet/cabo-hdmi-rosso-high-speed-com-ethernet/
http://www.lintec.com.br/media/Biochave%20n.pdf
http://www.welsyn.ind.br/
http://www.aironflex.com.br/produtos.php?sec_id=50&sub_id=99937&prod_id=516


PARA ESCOLHER 
SEU TV, CONSULTE

NOSSO GUIA
COMPARATIVO
COM TODOS OS

MODELOS
DE TELA GRANDE.

CLIQUE AQUI 
PARA VER OS 

PRODUTOS QUE 
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JÁ AVALIOU
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mensagem para
web@hometheater.com.br
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