Belsőépítészet

Bevezetés a házimozi világába
Házimozi, az egy varázsszó, mintha direkt a
magyar nyelvre fundálták volna ki furmányos
nyelvújítók. Szuperszórakozást ígér felsőfokon, otthon. Luxus és technika lengi be a
nappali sarkát, bámulhatnak a vendégek, és
mindez alig kerül többe, mint pár ezer péntek
esti mozijegy valamelyik plázaplexben. A
bolondnak is megéri, nem?
A szórakoztató elektronika csúcsának tekintett
házimozi alapismereteit igyekszünk rendszerbe szedni az alapoktól az akusztikai és
építészeti problémákig. A hang- és képrendszerek áttekintése mellett szakmai segítséget
kínálunk az építészeknek és építtetőknek,
akik mát a tervezés során figyelembe vehetik
a házimozi beépítésének és elhelyezésének
követelményeit, legyen vadonatúj lakás vagy
átalakítandó, felújításra váró öröklakás.
Büszkeség és balítélet, öröm és üröm egyaránt keveredhet a vágyott házi szórakoztató

center megépítésébe. Nehéz a különböző
minőségű, szabványú és funkciójú rendszerek
között megtalálni az éppen megfelelő kombinációt ráadásul a szórakoztató elektronikának ez az egyik legdinamikusabban fejlődő
ága évről évre kompaktabb, okosabb és
legfőképpen olcsóbb eszközök kerülnek
piacra. Az árak kritikus pontra süllyedtek, ma
már a tömegcikkeket forgalmazó elektronikai
lerakatok is kínálnak olcsó surround rend-
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szereket, sajnos kérdéses minőségben és
kellő szaktanács nélkül. Akik viszont komolyan
veszik a hol?, mit? , kinek? és mennyiért?
kérdéskör sarokpontjait, az aktuális igények
és lehetőségek között mozogva decens,
élvezhető rendszert építhetnek anélkül, hogy
egy vagyont kellene költeniük össze nem illő
dobozokra, vagy ha módjukban áll, szert
tehetnek a technológia és a kreatív emberi
tudás legjavát nyújtó csúcsrendszerre. A
lényeg azonban minden esetben ugyanaz: az
erősítők, hangsugárzók és lejátszók mellett a
legfontosabb darab a rendszer gyújtópontjába
helyezett kanapé és a rajta ülő ember.
Surround vagyis a hallgatót 360 fokban
körülvevő hangzás, a háromdimenziós tér
valósághű érzete - minden rendszer ennek az
illúzióját igyekszik megteremteni. A zenehallgatásban évtizedek óta bevált kétcsatornás
sztereó (jobb-bal) kiegészítésével születtek az
új rendszerek, előbb háttér, majd közép és
végül speciális mély hangsugárzók hozzáadásával. Minimális konfiguráció tartalmaz
valamilyen forrást (sztereó videómagnó, DVD),
erősítőt (A/V, vagyis audió/videó erősítő
preferált, ami az alább taglalt hangrendszerek
jeleit emészthető formában dekódolja) és
hangsugárzókat. A rövidítésekkel és furcsa
nevekkel ellátott rendszerek igazából egyszerűen csoportosíthatók:
ősformátum a nyolcvanas évekből. A sztereó
hangsávba kódolt harmadik csatorna mono
háttérhangot sugároz, sajnos némi áthallással
a csatornák között.
Négy csatornára bontott aktív mátrix dekódolással egy intelligens (Pro-Logic) áramkör
teljes sávszélességű (20 Hz - 20 kHz) jobb és
bal első hangcsatornák, középsugárzó, és
sávhatárolt (100 Hz-7 kHz) mono háttércsatorna segítségével kelti a térhatás pontosabb
illúzióját. Ezt a rendszert használják mind a
mai napig a sztereó videómagnók és televízióadások kódolásánál.
A fent említett analóg rendszerekhez képest
lényegesen jobb és rétegzettebb hangminőséget produkálnak a ma használatos digitális rendszerek. Ezek már tömörítik a hangot,

így kisebb helyen, több információ kódolható
és dekódolható. A csatornák száma négyről
hatra emelkedik. Az általánosan használat 5.1
elnevezés a hangcsatornák kiosztására utal...
az első jobb, bal és közép mellett már különálló jobb és bal háttércsatorna szól teljes sávtartományban, a hatodik csatorna pedig
egyrészt a csitt-csatt dirr-durr filmek kedvelőit
repíti az akció közepébe a legmélyebb hangokat kiemelő subwoofer sugárzóval, másrészt az általános hangkép dinamikáját segíti
észrevétlenül. Ennél a rendszernél már pontosan kalibrálható a csatornák hangereje, az
effektek késleltetése és számos olyan tulajdonság, amivel a berendezés az adott térhez
igazítható.
A Dolby Digital, Dolby SR, DTS Digital
Surround és THS elnevezések ugyanazon az
elven működő rendszernek a különböző változatai. A Lucas-film által kifejlesztett és hitelesített csúcsminőségő THX rendszerek és
eszközök is ebbe a csoportba sorolhatók,
azzal az apró különbséggel, hogy a szigorú
minőségi és technológiai szabványok miatt
ezek a rendszerek úgy szólaltatják meg a filmet, ahogy azt a keverőasztalon a stúdiókban
megálmodták.

Belsőépítészet

HÁZ és KERT

KABIRI SZŐNYEGHÁZ

– Kis- és nagykereskedelem
– Tisztítást, javítást és restaurálást vállalunk garanciával
www.kabiriszonyeghaz.hu
www.kabriricarpet.com

Cím: Budapest, XII. Krisztina krt. 11.
(A Moszkva térnél a Főpostával szemben)
Telefon: 212-4143
A hirdetés felmutatójának vásárlás esetén
20% kedvezményt biztosítunk!
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1. A primer levegő alulról felfelé áramlik a
tűztérbe és biztosítja, hogy
a hamuban ne maradjon
még éghető, hasznosítható rész.
2. A szekunder levegő
egy speciális légterelőn
keresztül felülről lefelé áramlik közvetlenül a
tűztérbe.
3. A tercier levegő biztosítja a tiszta,
tökéletes égést.

Csupán azért, mert minden részletében Önt szolgálja. A kandalló jó
hatásfokát a gondosan tervezett
levegőáramlási rendszerének köszönheti.
Egy 9 kW teljesítményű kandalló
50-80 négyzetméter alapterületű
lakás fűtésére alkalmas - a helyiség
hőveszteségétől függően. Az Ön
igényeinek megfelelően a füstcső a
kandalló hátlapján vagy a tetején is
kivezethető. Amennyiben csak a
hátsó füstcső kivezetési lehetőséget
igényli, az egész tetőlap csempe
vagy gránit kivitelben készülhet.
Körben és felül hőterelő lemezek
csökkentik a kandalló burkolatának
hőmérsékletét, mivel egészségügyi
szempontból előnyösebb az ala-

csonyabb felületi hőmérséklet. Az
úgynevezett teatartó részen tetszőleges italok és ételek melegíthetőek, illetve melegen tarthatóak. A
kandalló alsó részében tárolható a
tűz folyamatos táplálásához szükséges fa, ahol egyben a magas nedvességtartalmú tüzelőanyag is
szárítható. A tűz sugárzó hőjétől
hőterelő lemezek védik az alsó
fatartót. A nagyméretű hőálló üvegajtókon keresztül az égő tűz kellemes
hangulatot áraszt. Az esztétikum mellett előnye a nagy hatásfok: az üvegen át, látható lángok melegének
88 %-a hasznosul. Tűzálló, azbesztmentes tömítések biztosítják az úgynevezett hamislevegő kandallóba
jutásának megakadályozását.

6900 Makó, Návay Lajos tér 8.
Tel.: +36 (62) 511-040, Fax: +36 (62) 212-806,
Mintaterem: +36 (62) 219-448
E-mail: vall-ker@vall-ker.hu • Internet: www.vall-ker.hu
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