cases de

SUCESSO
SOBRE NOSSO CLIENTE
A Lopes Consultoria de Imóveis, ( LPS Brasil) é uma empresa fundada
em 1935 por Francisco Lopes. Atua no ramo imobiliário, prestando
serviços de corretagem e consultoria para projetos, tendo também um
braço financeiro, a CrediPronto, em parceria com o Banco Itaú.
Também faz parte do Grupo a Habitacasa, segmento que trabalha
com imóveis de menor valor. A marca Lopes recebeu o prêmio Top of
Mind do setor imobiliário em 2012, como a única imobiliária presente
no evento ao ser a marca mais lembrada espontaneamente segundo
dados da pesquisa Ibope Inteligência.

A Jr-Maq Tecnologia Áudio Visual tem atendido a Lopes há muitos anos , entre os principais serviços realizados, temos :
-Sonorização e envio de dados e imagens para o ambiente principal onde ficam os corretores de imóveis
-Fornecimento de todo o sistema de áudio, vídeo e colaboração para várias salas de Diretoria
-Fornecimento dos equipamentos de áudio, vídeo e colaboração para várias salas de corretores.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
1

Projetor mutli-mídia

Deviso ao tamanho, design e decoração da sala,
foi solicitado um projetor de curta distância focal.
Este tipo de projetor gera uma imagem grande,
de grande nitidez e definição em uma
pequena distância.
O modelo escolhido foi o Nec M-353 Ws, com
3500 ansi-lúmens ( medida do brilho de lâmpada,
normatizado pelo American National Standard
Institute, órgão americano que certifica e
normatiza o brilho dos projetores), 2 entradas
HDMI, durabilidade da lâmpada de 8000 horas.

cases de

SUCESSO
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
3

Sonorização

Foi escolhido um amplificador AB-100, de ótima qualidade e
excelente relação custo / benefício.
Foram instaladas 4 caixas acústicas de teto, de embutir
quadradas, coaxiais ( com alto falantes de graves e agudos
independentes)para melhor qualidade e definição do som.

4

Chaveadores, distribuidores e Matrizes:

Os pontos de conexão foram instalados na mesa, em dois pontos,
um em cada extremidade. Foram instalados conectores HDMI,
Vga e áudio P-2.
Desta maneira, qualquer usuário, com qualquer tipo de notebook
poderá enviar seus dados / imagens para o projetor.
Utilizamos também chaveadores com 2 entradas ( uma em cada
extremidade da mesa) e e sáida ( projetor), tanto VGA como
HDMI”
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