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Perfekt bild förtjänar
perfekt ljud: Sony höjer
hemmabion
Nya ljudlimpor och ljudplattor samt två 4K-anpassade AV-receivers
•
•
•
•

HT-NT5 High-Resolution Audio-ljudlimpa samt ljudlimporna HTCT790/CT390
HT-XT2 ljudplatta
HT-RT3 ljudlimpa med 5.1-kanals surroundsystem
STR-DN1070 och STR-DH770 7.2 AV-receivers

Sonys växande utbud av hemmabioprodukter ger användaren fler
möjligheter att ta del av det allt större utbudet av underhållningstjänster,
från vanligt tv-tittande till trådlösa multi-room-lyssning. Flera av de hyllade
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funktionerna i Sonys toppmodeller från 2015, inklusive Google Cast™ ,
Spotify Connect och trådlös multi-room-uppspelning, kommer att finnas i
modeller över hela utbudet.
HT-NT5, HT-CT790 och HT-CT390 – ljudlimpor med imponerande ljud
I likhet med årets BRAVIA TV-modeller är HT-NT5 designad efter temat
”slice of living”. HT-NT5 stödjer High Dynamic Range, HDCP 2.2, multiroom-uppspelning och utökad färgrymd i 4K 60p 4:4:4.
HT-CT790 fyller rummet med imponerande ljud på 330W och Sonys unika
S-Force-Pro-teknologi. Precis som HT-NT5 har CT790 stöd för multi-room.
HT-CT390 ger ett kompromisslöst ljud i 2.1 kanaler på 300W och stödjer
®
Bluetooth och NFC.
HT-XT2 – kompakt ljudplatta med imponerande stort ljud
HT-XT2 är ett allt-i-ett-ljudsystem som tar tv-ljudet till nya höjder med 2.1
kanaler och 170W.
HT-RT3 – 5.1-kanaligt surroundsystem
HT-RT3 ger en äkta hemmabioupplevelse med 5.1-kanaligt surroundljud
och hela 600W.
STR-DN1070 och STR-DH770 7.2-kanaliga AV-receivers
STR-DN1070 är Sonys flaggskepp och navet i hemmabiobioupplevelsen. AVrecievern har en helt ny DAC (Digital to Audio Converter) med stöd för DSDuppspelning, HDMI 2.0 med HDCP 2.2 och stöd för 4K 50p/60p 4:4:4.
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STR-DH770 är utrustad med Front Surround DSP-teknologi som ger
indragande surround-ljud från fronthögtalarna.
Tillgänglighet
HT-CT790, HT-XT2 och STR-DH770 finns tillgängliga i handeln från och
med april 2016.
HT-NT5, HT-CT390, HT-RT3 and STR-DN1070 finns tillgängliga i handeln
från och med maj 2016.
För mer information
Søren Mørk Andersen, Nordic Home Audio & Video, Sony Nordic
sorenmork.andersen@eu.sony.com / +45 28 29 12 08
Tekniska specifikationer
Fullständiga specifikationer finns här: HT-CT790, HT-XT2, HT-NT5, HTCT390, HT-RT3ochSTR-DN1070.
Vänligen se bifogad pressrelease för ytterligare information.
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Google Cast™ är ett varumärke som tillhör Google Inc
Finns även i STR-DN1070
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Sony Corporation is a leading manufacturer of audio, video, game,
communications, key device and information technology products for the
consumer and professional markets. With its music, pictures, computer
entertainment and online businesses, Sony is uniquely positioned to be the
leading electronics and entertainment company in the world. Sony recorded
consolidated annual sales of approximately $68 billion for the fiscal year
ended March 31, 2015. Sony Global Web Site: http://www.sony.net/
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