
irmã do Henrique outro dia perguntou: "Vale a
pena colocar um datashow na sala de casa?". Datashow,

para quem não lembra, é da época do winchester e do disque-
te: é o velho e bom projetor (em sua concepção do mundo da
informática dos anos 90; winchester era o disco rígido — en-
treguei a idade?]. Esses equipamentos ficaram mais portáteis
e cada vez com definição melhor para transformar a sala de
estar de qualquer uni num cinema — daqueles de antes do
Imax e das salas stadium, que fique claro.

Mas vamos devagar com essa história de home theater
turbinado. Existem, sim, modelos incríveis que levam pra casa
boa parte da experiência do cinema. Se combinados com um
bom equipamento de som (7.1, de preferência], melhor ainda.
Vamos combinar que, para isso, sua conta bancária tem de ser
bem recheada também. Verificamos alguns preços de proje-
tores no mercado hoje e descobrimos que existem alguns que

chegam até a R$ 49 mil. Se essa cifra não assusta você, acon-
selhamos apenas consultar aqueles especialistas em projetos
de home theater, para fazer a coisa direito.

Antes, porém, uma reflexão: para que você vai gastar entre
R$ 8.000 e R$ 10.000 em um projetor doméstico capaz de
criar imagens de até 100 polegadas [gigante e em alta defini-
ção] se, com quase metade desse valor, dá para comprar pelo
menos uma boa tela de plasma ou LCD de 42 polegadas Full
HD, que gera imagens igualmente grandes na sua sala? Claro,
tem todo o fetiche de ver TV ou um bom título em blu-ray na

parede. Com o espaço nos apartamentos de três dormitórios
em 80 m2, fica impossível, né?

Mesmo assim, a coisa começa a ficar mais fácil. Em vez de
partir para aalta definição, que tal projetar algo com qualidade
razoável [digamos, comparável à de um DVD... ou VHS!] num
espaço bem menor, de no máximo (e forçando a amizade] 50
polegadas? Projetores de bolso já existem à venda no merca-
do, com modelos da 3M, disponíveis no Brasil, e protótipos da
Samsung, mas acreditamos que eles vão se tornar grande re-
alidade quando se fundirem de vez com o velho e bom gadget
que a cada dia ganha mais funções: o smartphone.

Inserir uni pequeno projetor num equipamento desses é
questão de tempo e, principalmente, dinheiro. No começo do
ano, durante a Consumer Electronics Show, em Lãs Vegas,
Samsung e LC mostraram protótipos ainda sem previsão de
chegar ao mercado. A Logic Wireless, urna ilustre desconhe-
cida até então, fez sua estreia no mercado de celulares com o
Logic Bolt, que cria imagens com qualidade VGA[640x480]
de tamanhos que variam de 34 a 64 polegadas. A bateria,
segundo o fabricante, dura cerca de duas horas com o uso do
projetor. A questão que fica agora é: se as pessoas já não têm
mais pudores de usar o celular em qualquer lugar,será que com
um projetor no telefone elas vão ver filme no teto do avião?
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