Modely 2018

BRAVIA OLED AF8 je nový 4K HDR OLED televizor od společnosti
Sony. Unikátní technologii ozvučení a zobrazení doplňuje stylový
vzhled, úžasný obraz a inteligentní funkce Android TV.
Podařilo se nám spojit OLED televizor s nejmodernějšími
technologiemi společnosti Sony a získali jsme neuvěřitelný kontrast,
výjimečnou ostrost obrazu a široký optimální pozorovací úhel.
Obrazovka sestává z více než 8 milionů pixelů s vlastním osvětlením,
které řídí výkonný procesor X1 Extreme™. Výsledkem je 4K HDR obraz
s dokonale vykreslenými detaily, tmavšími tóny černé barvy
a jasnějšími barevnými odstíny.

B R AV I A O L E D

Představujeme náš
jedinečný koncept One Slate
One Slate
Neopakovatelná elegance konceptu One Slate
Jednoduchost a čistota konceptu One Slate je založena na vzájemném
splynutí nejnovějších technologií obrazovky OLED a unikátní technologie
Sony Acoustic Surface™.

B R AV I A O L E D

Obrazovka se
stala reproduktorem
Acoustic Surface™
Revoluční koncepce ozvučení
Speciální aktivační mechanismy, které vyvinula společnost Sony, umístěné
za televizorem jemně vibrují a vytvářejí tím úžasný zvuk, který vychází přímo
z obrazovky. Došlo tak k dokonalému propojení zvuku a obrazu.
Toto unikátní pojetí technologie ozvučení přináší ryzí a ostrý zvuk, aniž by
došlo k narušení čistoty designu televizoru a kvality obrazu.

SONY TECHNOLOGIE KVALITY OBRAZU PRO ROK 2018

Hlubší tóny černé a ohromující kontrast
BRAVIA OLED s více než 8 miliony pixely s vlastním osvětlením poskytuje
dechberoucí vizuální zážitek s neuvěřitelně tmavými tóny černé barvy,
autentickými barevnými odstíny, výjimečnou ostrostí obrazu a širokým
optimálním pozorovacím úhlem.
Integrováno v televizorech řady A1 a AF8

Maximálně realistický a strhující obraz
Dynamický kontrast, oslnivé barvy a úchvatné 4K detaily. Model Sony
BRAVIA 4K HDR představuje spojení unikátních procesorů s technologií
umožňující ztmavení podsvícení jednotlivých míst obrazovky.
Integrováno v televizorech řady XF90 a ZD9

Neuvěřitelná barva, kontrast a jas
Neuvěřitelný kontrast, živé barvy jako ve skutečném světě a výjimečné
4K detaily. Výjimečné technologie společnosti Sony Vám umožní přiblížit
se realitě na dotek, a to i při sledování běžného vysílání a filmů.
Integrováno v televizorech řady XF85 a XF80

Nejvěrnější obraz
Technologie HDR je schopná zobrazit detaily i v těch v nejjasnějších nebo
nejtmavších scénách, a tím docílí maximálně dynamického a realistického
obrazu.
Integrováno v televizorech řady WF6, RF4 a WE75

4K PROCESOR X1

Výkon za úchvatným
obrazem

Vyšší výkon, dokonalejší obraz
Překrásně realistický obraz je zprostředkován 4K HDR procesorem
X1 Extreme™, a to díky přesným ovládáním pixelů na obrazovce.
Tímto způsobem jsme rozšířili možnosti OLED a LCD displejů a
vytvořili jsme nádherný 4K HDR obraz.
Integrováno v televizorech řady A1, AF8, XF90 a ZD9

Detailnější, přirozenější a reálnější obraz
Tento televizor dokáže spojením 4K HDR procesoru X1™ a dalších
technologií zpracování obrazu od společnosti Sony dosáhnout větší
hloubky, detailních textur a realističtějšího obrazu.
Integrováno v televizorech řady XF85

T E C H N O LO G I E Z P R A CO VÁ N Í O B R A Z U

Dokonalejší detaily
ve všech scénách

Každý detail je vylepšený
Databáze obrazů analyzuje a vylepšuje hloubku ostrosti,
barevnost a detailnost každé scény a upravuje je. Vzniká tak
krásně realističtější a lepší obraz.
Integrováno v televizorech řady XF80

Objevte všechny detaily
X-Reality™ PRO vylepšuje a upravuje pixely na obrazovce, snižuje
tak šum a poskytuje výjimečnou ostrost obrazu.
Integrováno v televizorech řady WF6, RF4 a WE75

NOVÝ POHYBOVÝ PROCESOR

Unikátní momenty si zasluhují
výjimečnou jasnost

Lepší obraz, nekompromisní jas
Ať již na velké obrazovce sledujete svůj oblíbený fotbalový tým nebo se díváte na
nejnovější filmový trhák, X-Motion Clarity Vám nabízí plynulý a přirozený obraz
s optimální jasností. Veškeré barvy a detaily jsou tak přesně zachovány,
a to i v rychlých akčních scénách.

ANDROID TV

Ovládejte
svým hlasem
TM

Zábava na dosah
Přeneste do svého obývacího pokoje svět plný internetu, aplikací a her
s funkcí hlasového vyhledávání. Stiskněte tlačítko mikrofonu a řekněte
platformě Android TV™, co chcete vidět.
*Android TV™ a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Používání tohoto televizoru vyžaduje
souhlas se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.
Uživatelské rozhraní Android TV™ se může změnit.

F I LOZO F I E D E S I G N U V R O C E 2 0 1 8

Designový koncept:
jemný minimalismus
Slice of Living 2018:
Koncept „jemného minimalismu“ přichází s výrobky, které mají výrazný umělecký
vzhled, a zároveň harmonicky splynou s moderním prostředím obývacího pokoje.
Teplé stříbrné tóny, dekorativní povrchová úprava, zakulacené rohy rámu
a elegantní zvukový projektor a stojan televizoru s integrovaným připojením
kabelů. Všechny tyto prvky umožňují, aby naše televizory splynuly se svým
okolím a harmonicky doplnily estetiku Vašeho domova.

N O VÁ T E C H N O L O G I E Z V U K U

Vychutnejte si zvuk
ze všech směrů

Přeneste kino do Vašeho domova a vychutnejte si vzrušení z nejnovějších filmů ve zvukových
formátech Dolby Atmos® and DTS:X™. Díky jedinečnému systému Vertical Surround Engine
společnosti Sony si můžete vychutnat virtuální trojrozměrný prostorový zvuk vycházející ze tří
předních reproduktorů (HT-ZF9). Naše pokročilé zpracování digitálních signálů dokáže převést jakýkoli
zvuk na všudypřítomný prostorový zvuk, a to bez ohledu na to, co právě sledujete. Stačí jen stisknout
tlačítko na dálkovém ovladači a obklopí vás dokonalý zvuk zdánlivě přicházející ze všech stran.
Integrováno v:

Volitelně: SA-Z9R
Zadní reproduktory

HT-ZF9
3.1kanálový zvukový projektor Dolby Atmos®/DTS:X™

HT-XF9000
2.1kanálový zvukový projektor Dolby Atmos®/DTS:X™

MODEL
Kategorie

OBRAZ

Označení

Úhlopříčka/y

A1

77” (195 cm)
65” (164 cm)
55” (139 cm)

AF8

65” (164 cm)
55” (139 cm)

XF90

75” (188 cm)
65” (164 cm)
55” (139 cm)
49” (123 cm)

Full Array
LED

XF85

85” (215 cm) 55” (139 cm)
75” (188 cm) 49” (123 cm)
65” (164 cm) 43” (108 cm)

LED

XF83

70” (177 cm)
60” (153 cm)

LED

XF80

55” (139 cm)
49” (123 cm)
43” (108 cm)

LED

XF75

65” (164 cm)
55” (139 cm)
49” (123 cm)
43” (108 cm)

LED

XF70

65” (164 cm)
55” (139 cm)
49” (123 cm)
43” (108 cm)

LED

WF6

50” (126 cm)
43” (108 cm)

LED

RF4

43” (108 cm)

LED

Typ displeje

Kvalita obrazu

Procesor

Kontrast

KONTRAST

KONTRAST

*2

*6

*7

*1 Android TV a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Použití tohoto televizoru vyžaduje souhlas se smluvními podmínkami společnosti Google
a zásadami ochrany osobních údajů. Uživatelské rozhraní Android TV se může změnit. Hlasové dálkové ovládání se bude lišit podle modelu a oblasti. Dostupnost
aplikací se liší podle země, jazyka a zařízení.
*2 Úroveň kontrastu XDR je založena na porovnání se standardními LED televizory Sony bez lokálního stmívání.
3
* Nativní obnovovací frekvence panelu je 100 Hz. Televizory s úhlopříčkou 65“ a nižší mají technologii Motionflow 800Hz.

Barvy

Dynamika

DESIGN

ZVUK

Stojan

Technologie

One Slate
Design
Typ malířského
stojanu
One
Slate Concept

Úzký,
prvotřídně
navržený rám

*3

*3

*4

Tenký hliníkový
rám

Tenký rám
s vedením
kabelů

Tenký hliníkový
rám

Acoustic
Surface

Acoustic
Surface

U Ž I VAT E L S K Ý KO M F O R T
Smart televizor

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*4

Tenký rám

*4

Tenký rám

*4

*1

Dálkové ovládání

Hlasové
ovládání
(hliníkový design)

Hlasové
ovládání
(pryžový design)

Hlasové
ovládání

Hlasové
ovládání

Hlasové
ovládání

Hlasové
ovládání

Hlasové
ovládání

Smart televizor
s prohlížečem

Smart TV

Smart televizor
s prohlížečem

Smart TV

*5

*4

Standardní

*4 Nativní obnovovací frekvence panelu je 50 Hz.
*5 Dostupnost aplikace se může lišit podle země a zařízení.
*6 Kompatibilní se všemi HDR PS4 herními tituly přes HDMI. V případě HDR videa pouze s integrovanou aplikací Netflix a YouTube.
*7 Kompatibilní se všemi HDR PS4 herními tituly přes HDMI.

„Sony“, „BRAVIA“ a jejich loga jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Všechna ostatní loga a ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

