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Prepare-se para uma experiência de som verdadeiramente envolvente 

Auro 11.1 é a tecnologia de som envol-
vente de próxima geração, que cria a 
experiência Cinematográfica com maior 
impacto. A abordagem única de três 
niveis de som permite um envolvimento 
de som inigualável a qualquer outro sis-
tema. O resultado de anos de pesquisa 
com a nossa parceira Auro Technolo-
gies, O Auro 11.1 cria o som mais natural 
de uma forma rentável tanto para os for-
necedores de conteúdos, como para os 
exibidores. 

100% Compatível com as 
normas existentes 
 
O Auro 11.1 melhora a experiên-
cia de audição, fazendo uso inte-
ligente do espaço livre nos 
padrões de áudio actuais. Isto 
significa que os formatos e 
canais podem ser usados na cria-
ção e distribuição de conteúdo, 
não existindo qualquer alteração 
às normas SMPTE, ou ás especi-
ficações DCI. O exibidor, recebe 
o comum DCP contendo o con-
teúdo do filme. O descodificador 
Auro 11.1 irá simplesmente 
extrair a informação de som extra 
dos 5.1 ou 7.1 existentes. E mais 
importante, como os padrões se 
tem vindo a definir para a utiliza-
ção de som imersivo, a tecnolo-
gia Auro 11.1 está totalmente  

Auro 11.1 num relance 
 
• Tecnologia de som de três camadas 
• Compatível com instalações existentes 
5.1 
• Investimento mínimo em hardware  
• O sistema de som envolvente mais 
natural no mercado 
• O complemento perfeito para a sua 
experiência de excelência 
• Totalmente pronto para processar futu-
ros padrões de som envolvente 

preparada para apoiar estas nor-
mas envolventes, com uma atua-
lização concebida tendo em con-
ta os recursos do hardware exis-
tente. 
 
Instalação fácil e comer-
cialmente viável 
 
O Auro 11.1 é facilmente  instala-
do em novas salas ou já existen-
tes, na maioria dos casos, utili-
zando componentes do sistema 
de áudio existente. De acordo 
com a disposição das colunas de 
som, a simples adição de colunas 
no tecto trás verdadeiro som 
envolvente na  sala. Além disso, 
o processamento de som do sis-
tema Auro 11.1 é compatível com 
as instalações existentes. 

Como atualizar para Auro 11.1 
 
Descubra o que é preciso para atualizar sem problemas o som 2D da sua sala para 
tecnologia de som totalmente envolvente. 
 
www.edecine.pt/contactos.htm 

Som 3D verdadeiramente  
envolvente 
 
 
O Auro 11.1 utiliza um esquema de altifa-
lantes de reprodução de som 3D, com 
base em três eixos (x = largura, y = pro-
fundidade, z = altura), para reproduzir 
uma experiência de som impressionante. 
Os sons ambiente saem realmente de 
todos os lados e de cima, fornecendo 
aos espectadores a mais fiel reprodução 
de som. Na natureza, os ouvintes são 
cercados por reflexões acústicas: esta 
informação acústica é essencial para 
permitir que o cérebro humano posicione 
corretamente as fontes sonoras incons-
cientemente. Isto é fundamentalmente 
diferente do (2D) de som surround, onde 
altifalantes estão posicionados apenas 
no plano horizontal - que não permite 
que sons de objectos ou ecos sejam 
reproduzidos no espaço tridimensional. 
Para oferecer ao ouvinte uma experiên-
cia de som completamente natural, os 
eixos de altura devem ser usados á fren-
te, lateralmente e na traseira do auditó-
rio. A abordagem única de três niveis 
permite um nível de imersão inigualável 
por qualquer outra tecnologia de som 
envolvente. 



Porquê o Auro 11.1? 
  Integração perfeita e total com-

patibilidade com o seu actual 
sistema de som 5.1 

  Auro 11.1 é a solução mais ren-
tável no mercado para um som 
envolvente 

  Ferramenta de produção versátil 
para os autores criarem todos os 
formatos de uma só vez 

  Capacidade de mistura para 
conteúdo alternativo 

  Pronto para reproduzir futuros 
padrões de áudio imersiva via 
atualização fácil e de baixo custo 

Para uma experiência 
premium 
 
Desde a introdução do som 
surround nos anos 90 com o 
formato 5.1, a evolução de 
áudio em salas de cinema tem 
sido praticamente nula. Entre-
tanto, a projecção evoluiu para 
digital, permitindo conteúdos 
3D e aumento de fotogramas 
por segundo, (HFR). No entan-
to, o áudio tem permanecido o 
mesmo. O som envolvente da 
Barco permite não só a evolu-
ção para o próximo passo lógi-
co em áudio multicanal para 
cinemas, mas também oferece 
um caminho para um padrão 
aberto para um som envolvente 
que permite uma evolução 
extraordinária na adoção de 
som de cinema imersivo. 

Uma vantagem exclusiva 
para os exibidores 
 
O som representa 50% da expe-
riência de visão de um filme. 
Como os espectadores estão 
cada vez mais exigentes, espe-
ram uma experiência verdadeira-
mente única, quando vão ao 
cinema. O sistema Auro 11.1 
cria essa característica única - 
permitindo-lhe manter as suas 
receitas de bilheteria e diferen-
ciar-se da concorrência. 

 
“After independently testing both 
commercially available immersive 
cinema sound solutions, it 
became abundantly clear that 
Auro 11.1 provides the best 
complement to the Cinemark XD 
experience. We firmly believe 
that the fullness and richness of 
Auro’s height layer, coupled with 
the discreetness of the future 
and open standard object-based 
capabilities supported by Auro, 
will make for the best movie 
going experience possible.” 
 
Damian Wardle, Vice President of Worldwide 
Theatres Technology & Presentation at 
Cinemark  
“Auro 11.1 offers the best 
cinematic experience available 
to envelop audiences with 
astonishingly lifelike sound. We 
believe that Barco is uniquely 
capable of providing a premium 
cinema experience.” 
 
Jeffrey Katzenberg, CEO of DreamWorks 
Animation 

Uma vantagem exclusiva 
para os criadores de  
conteúdos 
 
Pós-produção e instalações de 
mistura em todo o mundo, 
incluindo instalações de renome, 
como Skywalker Sound estão a 
apoiar a adoção de Auro 11.1 
como o formato para criação de 
um som envolvente. 



Especificações técnicas Auro 11.1: 

Descodificador Auro 11.1: 
 
O descodificador Auro 11,1 é uma 
solução baseada 100% em firmware 
que é compatível com as tecnologias 
de “mídia block” mais usadas hoje no 
mercado. Uma vez carregado no 
mídia block, o descodificador Auro 
11.1 só é ativado quando as bandas 
áudio do DCP possuírem o código 
11.1. Se este for o caso, o mídia block 
automaticamente encaminha os 
canais apropriados para as saídas 
AES corretas e envia-os para o pro-
cessador áudio AP24-3D. Se um 
determinado DCP não contém os 
dados 11.1, o mídia block reproduz 
apenas o standard de 5.1. 

Processador de áudio Auro 
11.1: 
 
Desenvolvido por líderes da indústria 
em tecnologia de processamento de 
áudio para cinema, o processador de 
áudio AP24-3D permite alternar facil-
mente entre 5,1 e o formato 11,1, 
automaticamente ou com o simples 
premir de um botão. Devido ao núme-
ro de canais e funções de alinhamen-
to de tempo indispensáveis para a 
reprodução do som Auro 11,1, nem 
todos os processadores de oito canais 
existentes são compatíveis com o for-
mato Auro. O AP24-3D suporta todos 
os interfaces existentes necessários 
para um moderno sistema de som 
digital, incluindo 16 canais de entrada 
AES, não-síncrono e uma variedade 
de fontes de conteúdo alternativas, 
incluindo HDMI e SPDIF. 

Apoia a adopção de "normas 
abertas 'para som envolvente 
 
O processador de áudio Barco AP24-
3D foi projetado para ser totalmente 
expansível de acordo com as necessi-
dades das indústrias de exibição e 
produção. Como estas estão actual-
mente a evoluir para um padrão aber-
to na área do som envolvente, o pro-
cessador de áudio AP24-3D é actuali-
zável para suportar estes padrões 
abertos, apoiados pelas comunidades 
produtoras. 
 

Auro 11,1 motor de mistura 
'AuroMatic' 
 
O motor upmix Auro 11.1 recebe qual-
quer fonte de áudio que tenha sido 
identificada pelo utilizador como con-
teúdo alternativo, sendo então remis-
turado automaticamente para 11,1. 

Os principais exibidores de 
todo o mundo já instalaram 
com sucesso o Auro 11.1. 


