AAT mostra solução que deixa o som do home theater tridimensional
Empresa apresenta suas opções de conjuntos especialmente configurados para o
sistema de áudio Dolby Atmos e outras novidades na Expo PredialTec 2015
Em uma iniciativa inédita e inovadora, a AAT (Advanced Audio Technologies®), única marca
brasileira que tem uma linha completa de caixas acústicas para qualquer tipo de projeto,
mostra ao público suas opções de conjuntos especialmente configurados para o sistema de
áudio Dolby Atmos. Criada para o cinema, essa tecnologia começa a chegar às casas dos
consumidores para levar ainda mais realismo e envolvimento sonoro aos amantes de filmes e
séries de TV.

A lista de novidades que poderão ser vistas a partir desta terça-feira no estande da AAT na
Expo PredialTec 2015 ainda traz outros destaques, como os refinados subwoofers da linha
New Gen Premium e o primeiro modelo de caixa torre da marca. O evento, que está entre os
mais importantes do País nas áreas de áudio, vídeo e automação residencial, acontece de 28 a
30 de julho no Anhembi em São Paulo.

“Com uma configuração Dolby Atmos, o consumidor finalmente poderá ter uma verdadeira
sensação de som tridimensional dentro de casa, como se estivesse em uma das melhores salas
de cinema do mundo”, afirma João Yazbek, diretor da AAT e especialista na área de áudio há
30 anos. Para embarcar nessa novidade, a sala de home theater precisa receber, pelo menos,
oito caixas acústicas: duas frontais e duas traseiras (do tipo bookshelf ou torre), uma central,
um subwoofer e duas caixas de teto, que vão reproduzir os sons aéreos dos filmes, deixando o
sistema de áudio realmente tridimensional.

“Hoje, a AAT é a única empresa brasileira capaz de oferecer caixas acústicas de todos os tipos
para compor um sistema com configuração Dolby Atmos”, afirma ele. “E o melhor: dá até para
criar diferentes composições, de acordo com o nível de exigência e as expectativas de cada
um.”

Além das caixas acústicas, o consumidor terá que investir em um receiver já compatível com a
novidade. Pensando nisso, a AAT firmou parceria com a Yamaha, tradicional fabricante do

setor, que vai fornecer o modelo RX-A3050 para quem quiser adotar a solução completa. O
produto começa a ser vendido no Brasil nos próximos meses.

No estande da AAT na Expo PredialTec 2015, o visitante também irá encontrar a nova linha de
subwoofers New Gen Premium. À primeira vista, os modelos de 8, 10 e 12 polegadas já
chamam atenção pelas belas e refinadas opções de acabamento: em laca com pés prateados
ou em madeira envernizada, que combinam com qualquer ambiente de bom gosto.

Os dois subwoofers maiores também passaram por um upgrade eletrônico. O fator de
amortecimento e a potência contínua aumentaram (agora são 300W e 350W,
respectivamente), proporcionando maior extensão e impacto nos sons graves.

Outro lançamento especial para a feira é a primeira caixa torre da marca, o modelo T-100. Com
90cm de altura e 100W de potência, o produto passa a ser uma ótima opção para
consumidores exigentes que buscam alta performance, mas não abrem mão do visual arrojado
e de um preço justo.

Serviço Expo PredialTec 2015
Local: Anhembi (SP)
Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana
Data: 28 a 30 de julho de 2015
Horário: das 12h às 20h
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Sobre a Advanced Audio Technologies®
Os produtos da AAT (Advanced Audio Technologies®) são conhecidos no mercado por sua
excelente qualidade e relação custo-benefício. A AAT é uma marca da J. Yazbek Indústria
Eletrônica, localizada em São Paulo, que produz também produtos de áudio para uso
automotivo sob a marca Y2 Audio. Fundada por engenheiros com longa experiência
internacional no desenvolvimento de produtos de áudio e vídeo, a empresa usa o
conhecimento adquirido no Brasil e no exterior para trazer ao mercado produtos inovadores,
com performance e qualidade surpreendentes a um preço adequado à realidade brasileira.
Para saber mais sobre a J. Yazbek e suas marcas próprias, acesse www.jyazbek.com e

acompanhe as atualizações
www.facebook.com/Y2audio.
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