
    
          

 

Complete a experiência 
Colunas 
Subwoofers 
Amplificadores classe D 
Processador áudio e vídeo 
 



 Desboqueie o potencial do Cinema Digital 
         80 anos de experiência cinematográfica 
 
A Christie® foi-nos dando imagens visuais cinematográficas épicas há 
mais de 80 anos, e agora oferece-nos uma solução de audio 
inovadora. Como fornecedor global de soluções de cinema digital, 
levamo-vos á mudança do paradigma digital através da introdução de 
Christie Vive Audio™. 
  

  
Com uma reputação baseada na inovação, qualidade e serviço ao 
cliente, é natural para nós dar o próximo passo para completar a 
experiência com a nossa solução de áudio state-of-the-art.



  
 
 
 
 

 
Todd Cummings, Vice President of Operations, Krikorian Premiere Theatres                         

Como uma potência da inovação, A Christie continuou a abrir novos caminhos na  
tecnologia desde 1929. Não é nenhuma surpresa que este  espírito de engenhosidade 
transitou quando entrámos no mercado de cinema na década de 1960. 
 
Ao longo dos anos, temos definido de forma consistente os padrões para a exibição  
de imagens de cinema, mais recentemente, levando a pelicula á conversão digital.  
Com a nossa história rica no cinema, era natural para nós dar o próximo passo  
para completar a experiência do público e mais uma vez demonstrar liderança  
com a introdução de Christie Vive Áudio. Os empresários de cinema de todo o mundo 
podem agora desfrutar de uma experiência de som emersivo mais realista, som 
State-of-the-art da forma que os cineastas desejam. 
 
 
 
 

“O áudio é o próximo passo lógico e agora temos 
a tecnologia para fazê-lo. Eu acho que vai mudar 
as coisas na indústria de teatro na tentativa de 
diferenciar-nos dos concorrentes.” 

Uma rica histórica 



Ouvir os ruidos metalicos dum  avião danificado quando um  impacto  inevitável  acontece. 



                                  



 A solução completa  
em som de cinema 

  Ao instalar Christie® Vive Áudio ™, os exibidores são capazes de se destacar da concorrência,  envolvendo o público com som dinâmico, detalhado e cativante. Compreendendo colunas de ecrã  e surround, subwoofers, amplificadores em Classe D e um processador de áudio / vídeo, a Christie  Vive Audio, ampla linha de tecnologias de áudio específicas para cinema, são compatíveis com  qualquer dos principais formatos de audio de cinema envolventes e surround e pode ser configurado  para atender as necessidades específicas de qualquer tipo de auditório.        Gama de áudio de cinema Christie            
     Projector de cinema 

equipado com IMB 
Christie  

  
Processador Christie SKA-3D  

Amplificadores 
Cristie CDA   

Colunas Christie     
Complementado pelo IMB Christie e o processador de áudio / vídeo 
Christie SKA-3D, amplificadores e colunas de som Christie Vive áudio, 
podem ser integradas com facilidade e eficiência em qualquer sala de 
espectáculos existentes ou novas.  



 Exclusivo Christie – driver de fita line arrays 
 

Por que não fazer de todos os lugares da sala, o melhor lugar? É fácil com Christie Vive 
Audio. A essência da nossa solução de áudio consiste na combinação de som superior da 
tecnologia dos drivers de fita e as características de desempenho comprovados no design 
das colunas line array. Voz, efeitos, música e conteúdo alternativo soam mais naturais e com 
mais vida para uma experiência de audição melhorada, que o público percebe. 
Proporcionando suavidade e uma cobertura de audio uniforme em todo o auditório, as 
colunas de drivers de fita line array da Christie foram projetadas para aumentar a área de 
audição optimizada até quatro vezes mais, comparada com sistemas de áudio baseados em 
drivers de compressão convencionais. 

    
    

  
Comparativo de area de 
audição típica  

Area de cobertura da coluna 
   

Coluna de driver 
de compressão 

   
Coluna com driver de fita 
line array Christie 

  

  Driver de compressão e corneta 
 Um driver de compressão e corneta comum 
envia o som em todas as direções com pouca 
clareza 

  

  Driver de fita line array da Christie 
 O driver de fita line array da Christie produz um som linear 
mais focado para maior clareza 

  
A combinação perfeita – 
Amplificadores classe D Christie  
 Utilizando a mais recente tecnologia em Classe D, a linha de amplificadores de potência profissional  
da Christie é perfeitamente compatível para complementar o resto da gama de produtos Christie  
Vive Áudio. Leve e com montagem em rack, os amplificadores de potência Christie apresentam  
baixas temperaturas de funcionamento e baixo consumo de energia para reduzir custos  operacionais, quando implantado como parte da solução completa da Christie Vive Áudio.  

y 



     Visão geral do sistema Christie Vive Audio  
       

Colunas de palco 
Line array 

 
As colunas de canais de palco da Christie® Vive Áudio ™  são a escolha perfeita para o 
som de cinema envolvente e de grande 
impacto. Usando o driver de fita line array exclusivo, as colunas de canais de palco da 
Christie fornecem clareza e cobertura 
reforçada, melhorando a gama dinâmica, com distorção ultra-baixa, para a reprodução exata 
do conteudo original.    

   Características principais 
   Design line array de estrutura única 

coaxial articulada exclusiva Christie 
 

RMS significativamente maior para o pico SPL 
máximo, do que os sistemas de driver de 
compressão 
Cobertura extrema, ± 2dB SPL tipica, ao longo 
de toda a área do auditório 
Área de audição optimizada, cerca de quatro 
vezes a dos sistemas comuns

                Colunas de Surround  
 
Empregando a mesma tecnologia de driver de 
fita das colunas dos canais de palco, as caixas 
acústicas surround proporcionam maior clareza, 
distorção reduzida, uma resposta ultra- rápida, e 
integram um design exclusivo de guia da onda 
sonora. 
    
Características principais 
Design integrado das ondas sonoras que permite 
uma dispersão controlada 
RMS significativamente maior para o pico SPL 
máximo, do que os sistemas de driver de 
compressão 
Ideal para ser usado como coluna de surround, 
com ou sem gestão de graves 
 Contraplacado marítimo de alta densidade, com 
pontos de fixação integrados 



                 
Subwoofers 

 
Os Subwoofers do sistema Christie Vive Áudio 
utilizam componentes de alto desempenho com 
um design avançado que permitem graves  
extremamente profundos com o mínimo de  
distorção. Oferecendo a opção de funcionarem  
em conjunto, os nossos subwoofers podem ser  
combinados com as colunas dos canais de palco,  
afim de criar um sistema de áudio full-range de 
ultima geração.    
Características principais  
Caixa de grande cubicagem, com firmes 
fixações cruzadas, ventilada  
Os drivers possuem um discreto 
compartimento interior, ventilado, que 
permite um  óptimo desempenho 

 
  Grande área de ventilação com rebordos arredondados  
  para minimizar o ruído causado pela deslocação do ar 



 Desbloquear o som digital 
  

A especificação de áudio DCI oferece, potencialmente, características de áudio 
detalhado, cativante e envolvente. No entanto, a maioria dos sistemas de áudio 
atuais implantados nos cinemas são baseados em tecnologias obsoletas. 
Projetado especificamente para atender às especificações do cinema digital, 
Christie ® Vive Audio ™ liberta o potencial de áudio digital. Compatível com 
qualquer um dos principais formatos de áudio, o Christie Vive Audio é capaz de 
reproduzir com precisão as bandas sonoras mais complexas produzidas 
actualmente, garantindo que a experiência de audição é consistente com a 
forma como os cineastas pretendem que os seus filmes sejam ouvidos.

            Amplificadores classe D 
A linha de amplificadores profissionais CDA da Christie oferece 
uma gama de potências para responder a uma variedade de 
utilizações. Utilizando um avançado desenho de rapidez de 
resposta classe D, os amplificadores Christie CDA permitem 
uma saída de alta potência e eficiência, e estão concebidos 
para funcionamento contínuo e de longo prazo.  
   
Características principais  
 Amplificadores em Classe D  
 
Protecção DC activa, sinalizada  
e  indicadores LED Térmicos 
 Controles de nível de entrada com escalonamento  



 Processamento e armazenamento de dados 
         Christie SKA-3D 

O processador de áudio / vídeo Christie SKA-3D oferece 
todo o potencial de processamento necessário para os 
conteúdos DCI - incluindo áudio. O Christie SKA-3D também 
é ideal para conteúdos alternativos, como publicidade, Blu-
ray Disc ™, consolas de jogos, receptores de satélite, 
computadores e várias fontes 2D/3D através de vídeo scaler 
incorporado. Este poderoso processador áudio e vídeo 
descodifica os mais recentes formatos de áudio, como Dolby 
TrueHD ® e DTS-HD Master Audio ®. 

Christie IMB 
Como um componente adicional da solução Christie 
Vive Áudio, o IMB da Christie é uma unidade de dados 
totalmente integrada, com as normas DCI, que funciona 
perfeitamente com os projetores de cinema digital 
Christie, permitindo gerir os conteúdos cinematográficos 
de uma forma fácil e eficiente.



 



A solution for any size theater 
 

  
Com a gama completa e versátil de componentes áudio do Vive Audio da Christie ® , é possível obter uma solução que permite a obtenção de um som envolvente para qualquer auditório. De estúdios de pós-produção e salas de projecção até aos auditórios tradicionais e de grandes formatos, o Christie Vive Audio ™ pode ser configurado para atender às necessidades e exigências de qualquer espaço de cinema.          
Com uma reputação baseada na inovação, qualidade e 
serviço pós-venda, a Christie é uma empresa líder, 
reputada e fiável, fornecedora de uma variedade de soluções de cinema digital. Trabalhámos no sentido de 
obter uma solução de áudio que irá complementar o seu 
auditório e melhorar drasticamente a experiência de 
áudio do seu público . Através do aconselhamento especializado de Christie , e nossa extensa rede de 
parceiros , a determinação da solução Christie Vive 
áudio que melhor responda às necessidades de cada 
cliente, é fácil de atingir.  
Projetado como uma solução completa, cada componente 
da Christie Vive áudio foi especificamente projetado para 
se complementarem. Ao combinar os recursos de 
desempenho superior de cada peça numa solução 
integrada, o Vive Áudio representa a plataforma de 
próxima geração para experiências de excelência em 
cinema. 

        Grandes 
auditórios 

Auditórios 
tradicionais 

Pequenos 
auditórios  

Estudios 
pós produção 



 



Why choose Christie 
 

   
A liderança tecnológica 
Aproveitámos tudo o que aprendemos com a projecção de cinema como fabricante e líder 
de produtos de projecção, e aplicámos esse “know how” a esta nova solução áudio . 
Aproveitando a tecnologia de ponta dos drivers de fita, de concepção superior e 
amplificadores em Classe D “state-of- the-art” ,transportámos a fiabilidade , confiança e 
qualidade que são sinônimos  do nome Christie ® para o Christie Vive Audio ™.   Pessoas ajudando pessoas 

 
Com base na experiência mundial com empresas leaders da Fortune 1000, a Christie tem 
a capacidade para oferecer soluções de larga escala , bem como de cinemas de ecrã  único.  
Extensa rede de parceiros certificados pela Christie garantem que existe sempre o suporte adequado 
e personalizado. Trabalhamos com os clientes no planeamento , compras , logística, pré- preparação,  
integração e implementação  - fornecendo serviços técnicos de monitotorização e manutenção de todas 

  as instalações, com suporte local em mais de 40 cidades norte-americanas , e suporte global em cinco 
  continentes e 35 países , estamos apenas á curta distância de um telefonema ou e-mail.   Partilhamos a sua paixão 

 
Em última análise, a Christie compartilha a mesma paixão por exibir filmes e conteúdos alternativos   
da forma mais aprimorada, emocionante e impecável  como todos os clientes desejam . Estamos no 

  negócio a longo prazo e continuamos a trabalhar em nome dos exibidores e da indústria, no sentido de  
  desenvolver produtos e soluções que respondam às necessidades do cinema de hoje e proporcionar  
  investimentos de futuro para estratégias de longo prazo. 

Porquê escolher Christie 
 



                        
Corporate offices Worldwide offices  
Christie Digital Systems USA, Inc. 
USA – Cypress 
ph: 714 236 8610  
Christie Digital Systems Canada Inc. 
Canada – Kitchener 
ph: 519 744 8005  
 
Portugal 
 
 
    

 
Australia ph: +61 (0) 7 3844 9514  Brazil ph: +55 (11) 2548 4753  China (Beijing) ph: +86 10 6561 0240  China (Shanghai) ph: +86 21 6278 7708  Eastern Europe and Russian Federation ph: +36 (0) 1 47 48 100 

 
France ph: +33 (0) 1 41 21 44 04  Germany ph: +49 2161 664540  India ph: +91 (080) 6708 9999  Japan (Tokyo) ph: 81 3 3599 7481  Korea (Seoul) ph: +82 2 702 1601 

 
Republic of South Africa 
ph: +27 (0)11 510 0094  Singapore ph: +65 6877 8737  Spain ph: +34 91 633 9990  
United Arab Emirates 
ph: +971 4 3206688  United Kingdom ph: +44 (0) 118 977 8000 
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Edecine – Empresa de Cinemas, Lda 
Telf: +351 21 816 5060 


