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Elokuvateatteritason laatua
olohuoneeseesi Sonyn kodin avuutuuksilla
•

Nauti elokuvallisesta äänimaailmasta uuden HT-X8500
Dolby Atmos®®/DTS:X® -soundbarin ansiosta, jossa on
sisäänrakennettu bassokaiutin
• Koe voimakas äänimaailma ja rikas basso uudella HT
S350 -soundbarilla
• Heittäydy 4K-laatuisen kuvan ja äänen maailmaan Sonyn
uuden 4K Ultra HD Blu-ray™ -soittimen UBP-X800M2:n
myötä
Päivitä kotiteatterisi Sonyn uutuuksilla: HT-X8500- ja HT-S350 -soundbareilla
sekä uudella UBP-X800M2 4K Ultra HD Blu-ray™ -soittimella.
Ääntä ympärillesi: HT-X8500
Elokuvatasoisesta äänestä voi nyt nauttia kotisohvalta käsin, sillä Sonyn uusi
X8500 -soundbar tarjoaa sekä Dolby Atmos®- että DTS:X® -äänimaiseman,
jotka asettavat katsojan keskelle elokuvan tapahtumia. Sonyn Digital Signal
Processing -teknologioiden kuten Vertical Surround Enginen ansiosta,
X8500:stä voi kokea jopa 7.1.2-kanavaisen äänen ilman erillisiä kaiuttimia.
Sisäänrakennettu kaksois-bassokaiutin tarjoaa syvän bassoäänen ja Cinema
Mode -toiminnon, joka on yksi seitsemästä optimoidusta äänitilasta, joiden
ansiosta voi kokea jokaisen elokuvan parhaimmillaan.
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X8500:ssä on eARC-tuki korkeatasoisen äänikoodekkien yhdistämiseksi
televisiosta soundbariin. BLUETOOTH®-yhteys1 mahdollistaa
langattomuuden, minkä ansiosta kotisi pysyy huolitellun näköisenä. Voit
myös kuunnella musiikkia puhelimestasi BLUETOOTH®-yhteyden avulla.
Voimakasta ääntä: HT-S350
Uuden HT-S350-soundbarin 320 W:n tehoinen ääni tarjoaa vaikuttavan
ääniympäristön ja syvän, tehokkaan basson langattoman bassokaiuttimen
kanssa. Sonyn ainutlaatuinen entistä parempi S-Force PRO Front Surround teknologia sekä 5.1-kanavainen tuki tarjoaa laajemman ja tarkemman
tilaäänikokemuksen kuin koskaan ennen. Soundbarin voi kytkeä televisioon
HDMI ARC -liitännän avulla ja siinä on samat BLUETOOTH®-ominaisuudet
kuin X8500:ssä.
Linjakasta muotoilua
Uusi elokuvatasoinen teknologia voidaan integroida kotiin tyylikkäästi
soundbarien viimeistellyn muotoilun ansiosta. Sekä X8500:ssä ja S350:ssä
on kiinnitetty huomiota ulkonäköön, muun muassa perforoidun metallin
osalta. X8500:ssä, jossa on sisäänrakennettu kaksois-bassokaiutin, on
ikoniset

bassokaiutin-kanavat

sivuilla,

ja

S350:lla

on

yhteensopiva

bassokaiutin suurella kanavalla.
Ensiluokkaista kuvaa:: UBP-X800M2
X800M2 tukee 4K Ultra-HD Blu-ray -toistoa sekä HDR-formaatteja, mukaan
lukien HDR10, Dolby Vision sekä Hybrid Log Gamma. Niiden ansiosta se
tarjoaa kotiin ällistyttävän kuvanlaadun. X800M2 muuntaa halutessasi
kaiken sisällön 4K-tasoiseksi, jotta jokaisesta yksityiskohdasta voi nauttia
täysillä.
X800M2 tukee myös uusimpia ja korkealaatuisimpia ääniformaatteja kuten
Hi-Res Audiota2. Yhdessä X8500:n kanssa X800M2 saat parhaan mahdollisen
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Langattomaan yhteyteen Bluetooth® kautta, yhteys BRAVIA®:n ja Bluetooth® A2DP(Advanced

Distribution profile):n välillä tarvitaan.
2

DSD11.2MHz toimii myös korkean resoluution kanssa
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kotiteatterikokemuksen – Dolby Atmos ja DTS:X takaavat kuvan ja äänen
huippuluokan yhdistämisen.
X800M2 toistaa SACD- ja DVD-A-julkaisuja. Lisäksi se tukee 4K-tason
striimauspalveluja, kuten Netflixiä ja Youtubea.
HT-X8500 on saatavilla maaliskuun 2019 lopulta lähtien suositushintaan 400
euroa.
HT-S350 on saatavilla toukokuun alusta 2019 lopulta lähtien suositushintaan
260 euroa.
UBP-X800M2 on saatavilla toukokuussa 2019 suositushintaan 350 euroa.
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Sony lyhyesti:
Sony on johtava sekä kuluttajille että ammattilaisille suunnattujen audio-, video-,
valokuvaus-, peli- ja viestintä-, key device- ja tietotekniikkatuotteiden valmistaja.
Sony on Music-, Pictures-, Computer Entertainment- ja Online-liiketoiminnoillaan
maailman johtava elektroniikka- ja viihdeyritys. Sonyn yhteenlaskettu myynti
edellisenä, 31.3.2018 päättyneenä tilivuonna oli noin 77 miljardia Yhdysvaltain
dollaria. Lisätietoja, Sony Global -verkkosivut: www.sony.net
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