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REDES E INTERNET



A firma nasceu em Março de 2002, 
apoiada numa parceria com diversas 
lojas de Som e Imagem e com técnicos 
qualificados com mais de 15 anos de 
experiência na área.
Trabalhamos com uma gama 
de produtos alta-fidelidade e de 
integração e informática de modo a 
proporcionar a melhor experiência de 
vida em casa; escritório ou mesmo 
numa fábrica.

Acreditamos que os pormenores fazem 
a diferença, todos os equipamentos 

A Imagem Sonora,Lda  
é uma empresa 
especializada em 
instalações especiais 
de som, imagem e 
electricidade.

que instalamos são escolhidos e 
melhorados minuciosamente para que 
desfrute de uma experiência única e 
inesquecível.
Somos uma empresa com um longo e 
distinto portfólio, com vários trabalhos 
desenvolvidos em Portugal e além-
fronteiras.

Temos um serviço totalmente 
personalizado em que cada projecto 
é especialmente desenhado 
em  conjunto com gabinetes de 
arquitectura ou decoradores de modo 
a incorporar a tecnologia, o design e a 
estética, satisfazendo assim o gosto do 
cliente.

Nuno Melo



Redes informáticas.

Nos dias que correm todas as casas e 
pequenos escritórios, têm de ter redes 
informáticas. 
Hoje em dia tudo nos chega como sinal 
digital, e mesmo em alguns países a radio 
analógica está a ser abolida, a Noruega foi 
o primeiro país da Europa a terminar com 
o sinal analógico de radio. 

Com a evolução tecnológica, as 
interferências electromagnéticas 
aumentaram para níveis alarmantes. 

Ter uma rede informática adaptada aos 
nossos dias já não é um luxo, é uma 
necessidade.

Seja a sua rede antiquada ou está a 
montar uma rede em casa, contacte-nos. 
Os nossos técnicos estão preparados para 
lhe proporcionar a melhor rede possível e 
a pensar no futuro. 

Os electrodomésticos de sua casa, as 
antenas de telemóveis e mesmo, antenas 
de alta tensão e centrais de alta para 
baixa tensão poderão ser os responsáveis 
pela má qualidade de sinal de internet 
assim como de televisão. 
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Algumas das marcas com que trabalhamos:

Uma rede dedicada e bem estruturada 
a pensar no futuro, é a melhor aquisição 
que pode fazer para sua casa.

Uma rede lenta no seu escritório pode lhe 
custar alguns milhares de euros ao ano. 
Mails que não seguiram, propostas a 
concursos que não foram entregues 
a tempo e horas, e falhas nas 
comunicações telefónicas.

Somos também especialistas na 
implementação de redes via corrente 
eléctrica. Conseguirá até 1300 Mbps via 
Powerline e com Wi-fi até 866 Mbps.

Site:
http://imagemsonora.pt/
Email:
n.melo@imagemsonora.com
Telefone: +351 962 364 085
Morada:
Rua Amália Rodrigues 9B,
 Quinta da Parreirinha, 
2695-166 Bobadela

Marque uma reunião connosco.


