Съобщение до медиите
CES 2018

Sony представи нови OLED и LCD 4K
HDR телевизори с прецизно качество
на картината и подобрено
изживяване за потребителите
Sony Europe анонсира нови 4K HDR телевизори, създадени да
предоставят картина с по-добър контраст, цветове и яснота. Сериите
AF8 и XF90 са най-новите предложения с прецизно 4K HDR качество на
картината, благодарение на иновациите, разработени от Sony.
През 2017 Sony пусна на пазара нов 4K HDR OLED телевизор с марката BRAVIA,
за да предложи на клиентите си още повече висококачествени опции. Серията
телевизори BRAVIA OLED A1 беше изключително добре приета както от
клиенти, така и от специалисти в областта, благодарение на иновативния
дизайн

без

стойка,

съчетаващ

изключително

качество

на

картината,

реализирано чрез OLED екран, и поглъщащ звук, идващ директно от самия
екран чрез технологията Acoustic Surface™. Стъпвайки на тези нововъведения,
сега Sony разширява BRAVIA OLED линията, за да предложи най-съвременните
висококачествени OLED телевизори на по-широка аудитория. Новата серия
AF8 наследява уникалния 4K HDR процесор за картина X1™ Extreme и
технологията Acoustic Surface™ на Sony, за да достави не само високо
визуално качество, но и внушителен звук.
OLED телевизорите от серията AF8 предлагат невероятно детайлна картина с
дълбоки черни нюанси, богати и реалистични цветове и изключително широк
ъгъл на гледане. Над половинвековния опит на Sony в областта на обработката
на изображения осигурява прецизен контрол върху 8-те милиона OLED
пиксела за зашеметяваща и несравнима 4K HDR картина, а технологията
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Acoustic Surface™ позволява на звука да преминава през екрана за още пореалистично преживяване. Новият дизайн с почти невидима стойка дава
възможност AF8 да бъде поставен на много повече места в помещението.
Наред с това, Sony разширява гамата LCD телевизори, за да отговори на
нарастващото

потребителско

търсене

за

по-голямо

разнообразие

от

висококачествени 4K HDR телевизори с голям екран. Новата серия XF90,
оборудвана с процесора X1 Extreme, ще бъде налична в 75'', 65'', 55'' и 49''
размери на екрана.
С увеличаването на размера на екрана, размазването на движението става все
по-лесно забележимо, особено при бързо движещи се сцени. Серията XF90
решава този проблем, като използва нова технология, X-Motion Clarity™, която
поддържа кадрите с бързи действия гладки и ясни. Технологията X-Motion
Clarity използва разработения от Sony алгоритъм за управление на директната
LED подсветка, който локално затъмнява или усилва яркостта на екрана. В
резултат на това, картината е ясна и гладка, без загуба на яркост.
Дизайнът на серията XF90 се допълва перфектно с новия Dolby Atmos™
саундбар на Sony, HT-XF9000, за да изведе звука на следващо ниво.
Комбинацията от серията XF90 и саундбара HT-XF9000 създава истинско кино
изживяване у дома.
Сериите AF8 и XF90 ще поддържат Dolby Vision™*1, HDR форматът от Dolby
Laboratories. Той създава още по-всепоглъщащо и завладяващо екранно
изживяване с удивителни акценти, по-дълбоки тъмни и ярки цветове.
Sony Europe представи също така и 4K HDR сериите XF85 и XF80, които също
ще бъдат налични през 2018 г.
Новите модели телевизори на Sony и ключовите им характеристики:
Серия AF8 4K HDR OLED телевизори (65” и 55” модели)
• OLED дисплей; 8 милиона самоосветяващи се пиксели осигуряват значително
обогатено визуално изживяване с изключителни черни нюанси, автентични
цветове и широк ъгъл на гледане.
• 4K HDR процесор X1™ Extreme: осигурява най-доброто 4K HDR визуално
изживяване чрез прилагането на три технологии: обектно-базирано HDR
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подобрение, Super Bit Mapping™ 4K HDR и обработка въз основа на две бази
данни.
• Технология Acoustic Surface™: целият екран резонира с чудесен звук,
излъчван директно от самия екран. Това позволява идеално обединяване на
картина и звук, което стандартните телевизори не могат да предоставят.
• Разширена гама от ярки цветове, благодарение на TRILUMINOS™ дисплей,
допълнително усъвършенстван за точно предаване на цветовете.
• 4K X-Reality™ PRO: възпроизвежда зашеметяващи детайли чрез уникалния
алгоритъм на Sony за създаване на база данни за всякакво съдържание като
телевизионни предавания, DVD, Blu-ray диск, интернет видео и дигитални
снимки.
• Минималистичен дизайн: серията AF8 има изчистен, минималистичен дизайн,
който ви държи съсредоточени върху това, което е важно – картината. Новият
дизайн с почти невидима стойка позволява AF8 да бъде поставен на много
повече места в помещението.
• Android TV™: позволява да изследвате цяла вселена от филми, музика,
снимки, игри, търсене, приложения и много други. Предлага Гласово търсене,
за да намерите съдържание, да зададете въпроси и да управлявате телевизора
си. С вградения Chromecast™ можете лесно да изпращате съдържание от
вашия смартфон или таблет към телевизора. Достъпът до Google Play™
позволява да се насладите на любимите си филми, телевизионни програми и
игри от вашия телевизор.*2
• HDR съвместимост: допринася за получаване и обработване на новия
стандартен видео сигнал с по-висока яркост, по-висок контраст и по-ярки
цветове чрез интернет видео услуги и HDMI. Поддържа формати HDR10, Hybrid
Log-Gamma и Dolby Vision™.*1
Серия XF90 4K HDR телевизори (75”, 65”, 55” и 49” модели)
• 4K HDR процесор X1™ Extreme: осигурява най-доброто 4K HDR визуално
изживяване чрез прилагането на три технологии: обектно-базирано HDR
подобрение, Super Bit Mapping™ 4K HDR и обработка въз основа на две бази
данни.
• Технологията X-tended Dynamic Range PRO: подобрява както HDR, така и
съдържание със стандартен динамичен обхват, като прецизно увеличава и
намалява яркостта на подсветката за всяка зона на екрана. (6 пъти XDR
контраст*3.)
• X-Motion Clarity™: тази нова технология поддържа бързите сцени гладки и
ясни. Динамичните изображения са прецизно контролирани, за да се намали
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размазването. Дори по време на бързо движещи се кадри, картината остава
реалистична, без загуба на яркост.
• Разширена гама от ярки цветове, благодарение на TRILUMINOS™ дисплей,
допълнително усъвършенстван за точно предаване на цветовете.
• 4K X-Reality™ PRO: възпроизвежда зашеметяващи детайли чрез уникалния
алгоритъм на Sony за създаване на база данни за всякакво съдържание като
телевизионни предавания, DVD, Blu-ray диск, интернет видео и дигитални
снимки.
• Android TV™: позволява да изследвате цяла вселена от филми, музика,
снимки, игри, търсене, приложения и много други. Предлага Гласово търсене,
за да намерите съдържание, да зададете въпроси и да управлявате телевизора
си. С вградения Chromecast™ можете лесно да изпращате съдържание от
вашия смартфон или таблет към телевизора. Достъпът до Google Play™
позволява да се насладите на любимите си филми, телевизионни програми и
игри от вашия телевизор.*2
• Перфектно се допълва с новия саундбар HT-XF9000, който обогатява
изключителната картина със завладяващ мощен звук.
• HDR съвместимост: допринася за получаване и обработване на новия
стандартен видео сигнал с по-висока яркост, по-висок контраст и по-ярки
цветове чрез интернет видео услуги и HDMI. Поддържа формати HDR10, Hybrid
Log-Gamma и Dolby Vision™.*1
Серия XF85 4K HDR телевизори (85’’, 75”, 65”, 55”, 49’’ и 43’’ модели)
• 4K HDR процесор X1™: възпроизвежда повече дълбочина, текстури и
реалистични цветове чрез технологиите за обектно-базирано HDR подобрение
и Super Bit Mapping™ 4K HDR.
• Разширена гама от ярки цветове, благодарение на TRILUMINOS™ дисплей,
допълнително усъвършенстван за точно предаване на цветовете.
• 4K X-Reality™ PRO: възпроизвежда зашеметяващи детайли чрез уникалния
алгоритъм на Sony за създаване на база данни за всякакво съдържание като
телевизионни предавания, DVD, Blu-ray диск, интернет видео и дигитални
снимки.
• Android TV™: позволява да изследвате цяла вселена от филми, музика,
снимки, игри, търсене, приложения и много други. Предлага Гласово търсене,
за да намерите съдържание, да зададете въпроси и да управлявате телевизора
си. С вградения Chromecast™ можете лесно да изпращате съдържание от
вашия смартфон или таблет към телевизора. Достъпът до Google Play™
позволява да се насладите на любимите си филми, телевизионни програми и
игри от вашия телевизор.*2
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• Ултра тънък дизайн, снабден с тънка алуминиева рамка и изчистена система
за организиране на кабелите
• HDR съвместимост: допринася за получаване и обработване на новия
стандартен видео сигнал с по-висока яркост, по-висок контраст и по-ярки
цветове чрез интернет видео услуги и HDMI.
Серия XF80 4K HDR телевизори (55”, 49” и 43” модели)
• 4K X-Reality™ PRO: възпроизвежда зашеметяващи детайли чрез уникалния
алгоритъм на Sony за създаване на база данни за всякакво съдържание като
телевизионни предавания, DVD, Blu-ray диск, интернет видео и дигитални
снимки.
• Разширена гама от ярки цветове, благодарение на TRILUMINOS™ дисплей,
допълнително усъвършенстван за точно предаване на цветовете.
• Ултра тънък дизайн, снабден с тънка алуминиева рамка и изчистена система
за организиране на кабелите.
• Android TV™: позволява да изследвате цяла вселена от филми, музика,
снимки, игри, търсене, приложения и много други. Предлага Гласово търсене,
за да намерите съдържание, да зададете въпроси и да управлявате телевизора
си. С вградения Chromecast™ можете лесно да изпращате съдържание от
вашия смартфон или таблет към телевизора. Достъпът до Google Play™
позволява да се насладите на любимите си филми, телевизионни програми и
игри от вашия телевизор.*2
• HDR съвместимост: допринася за получаване и обработване на новия
стандартен видео сигнал с по-висока яркост, по-висок контраст и по-ярки
цветове чрез интернет видео услуги и HDMI.
*1 Dolby Vision ще бъде наличен чрез бъдеща актуализация на фърмуера.
*2 Google, Android TV, Google Play, Chromecast built-in, Google Home и други свързани марки и
лога са търговски марки на Google LLC.
*3 XDR е абревиатурата за X-tended Dynamic Range, което представлява доловимото ниво на
контраста, разширено чрез технологията X-tended Dynamic Range PRO и представлява уникална
стойност, изчисляваща контраста, който потребителите реално усещат и възприемат (XDR
контраст). Тази стойност е базирана на нашите

стандартни телевизори без локално

затъмняване.

За повече информация, моля свържете се с:
Ралица Захариева, мениджър PR отдел, Broks Vision
zaharieva@broksvision.com / +359 888 56 30 31
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За Sony Corporation:

Sony Corporation е водещ производител на аудио, видео, фотографски, мобилни
устройства, игри, свързани устройства и ИТ продукти за потребителския и
професионалния пазар. Със своите музикален, филмов, онлайн бизнес и компютърни
забавления, Sony е една от водещите компании за електроника и забавления в света.
Sony записа консолидирани годишни продажби от приблизително $76 милиарда за
фискалната година, приключила на 31 март 2017 г. Глобална уеб страница:
http://www.sony.net
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