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Sony BRAVIA™ utökar
med nya 4K Ultra HD
modeller – möt
ultraslimmade,
ultrasmarta och

ultrastora X91C
•
•

•

•
•

En häpnadsväckande 75" 4K Ultra HD-tv på endast 15 mm
Utrustad med den allra bästa tekniken för bildkvalitet, inklusive 4Kprocessorn X1 som skalar upp till nära 4K Ultra HD-kvalitet och
TRILUMINOS Display för rikare, verklighetstrogna färger
Med Android TV kan du njuta av din smartphones personliga
användarupplevelse, intelligenta sökningar och underhållning på den
stora skärmen
Sony utökar med ytterligare två modeller
Sony utökar även 2015 års 4K Ultra HD-tv med High Dynamic Range
(HDR) för djupare svärta, bättre kontrast och rikare färgtoner

Den är imponerande stor och sensationellt tunn. Med sin skärm på 75"
1
(189,3 cm) och endast 15 mm tunn är Sonys nya BRAVIA X91C 4K LCD-tv
ett uttryck för kompromisslös stil i vardagsrummet. Lika viktigt är hur den
gör all underhållning levande med häpnadsväckande 4K-bildkvalitet.
X91C berikar rummet likt ett värdefullt konstverk. Oavsett om den står
graciöst på de fasta aluminiumfötterna eller hänger tätt mot väggen med
det medföljande väggfästet. Upplevelsen förbättras av Sonys unika teknik
för kantbeläggning som garanterar vackert uppslukande bilder på den så
gott som ramfria skärmen.
Den kraftfulla 4K-processorn X1 ger fantastisk bildkvalitet genom att
intelligent analysera varje källa och skala upp till nära 4K-upplösning.
Oavsett om det är vanlig tv, Blu-ray-skivor, DVD-skivor eller internetvideos.
Sonys unika TRILUMINOS Display-skärm ger ett stort utbud av färger och tar
fram känslan i varje scen med rika, levande röda, gröna och blåa färger.
Skillnaden är tydlig: all underhållning ser som bäst ut med fantastiskt klara
verklighetstrogna färger och gnistrande kontrast.
Android TV från Sony gör tittarupplevelsen smartare än någonsin. Föreställ
dig att du kan göra allt du älskar att göra på din surfplatta eller smartphone
på den stora skärmen. Utforska en värld av filmer, musik, foton, spel,
sökningar, appar och mycket mer – allt med Sonys fantastiska bild- och
ljudkvalitet.
Google Cast låter mobiltelefonen sömlöst ansluta och interagera med tv:n
som aldrig förr. ”Casta” appar, spel, filmer, bilder, musik och mer från din
smartphone eller surfplatta med en knapptryckning. Ingen parning eller
inställningar för skärmspegling behövs.
Använd ”Voice Search” för att hitta nytt och spännande innehåll – bara
prata i den inbyggda mikrofonen på den medföljande touchpad-kontrollen,
eller använd din Android eller iOS mobilenhet. Hursomhelst, en uppsjö av
underhållning väntar.

Bläddra igenom hundratals appar och spel i Google Play-butiken. Från
actionfyllda förstapersonsskjutare och roliga plattformsspel, till
onlinevideotjänster som SVT Play och fullt utrustade mediaservrar. Det finns
något för alla. Med Android TV från Sony finns det alltid något för att göra...
Att använda BRAVIA har aldrig varit enklare med ett snabbt, följsamt
användargränssnitt som föreslår innehåll, appar och mer därtill. One-Flick
Entertainment låter användaren bläddra bekvämt mellan tv-kanaler,
internet video, bilder och annat innehåll med hjälp av den intuitiva
touchpad-kontrollen.
BRAVIA X91C är kompatibel med HEVC, VP9 och HDMI för 50p/60p – det
innebär att du kan njuta av alla dina favoriter, inklusive ett växande utbud
av streamingtjänster med 4K-video.
Utökas med ytterligare två nya modeller
Utbudet av 4K-tv från Sony utökas ytterligare med två nya modeller med
kraften i 4K Processor X1 och Android TV. BRAVIA X80C (49" och 55") ger
helt enkelt allt du behöver för en stor 4K-upplevelse. Den eleganta BRAVIA
S80C (55 "och 65") är mjukt välvd och drar tittaren ännu djupare in i
naturligt uppslukande underhållning.
Fler av 2015 års Ultra HD-tv utökas med HDR
Förutom de tidigare utannonserade X94C- och X93C-serierna tillför Sony
High dynamic range (HDR)-kompatibilitet till X91C-, X90C-, X85C- och
2
S85C-serierna via en nätverksuppdatering .
High dynamic range (HDR), återger större dynamikomfång och högre
ljusstyrka vilket ger skärmen större kontrast. Med HDR-kompatibla tvapparater kan tittaren njuta av ljusare färger, högre detaljrikedom och
bättre kontrast, vilket ger utökad djupkänsla och fler detaljer än någonsin
tidigare.
– På Sony är vi glada över att bredda HDR-kompatibiliteten bland våra 4K
Ultra HD tv. Sony har alltid varit ledande inom HDR, från våra professionella
kameror med HDR till Sony Pictures som producerar och redigerar HDRinnehåll, till vårt växande utbud av HDR-kompatibla tv-apparater. Det är
bara Sony som kan ta den fullgoda tittarupplevelsen HDR erbjuder hela
vägen från objektivet till vardagsrummet, säger Motoi Kawamura, General
Manager for TV Product Planning and Marketing i Europa.
Sonys exklusiva X-tended Dynamic Range-teknik i X94C- och X93C-serierna
förbättrar tittarupplevelsen på innehål med och utan HDR med djupare
svärta och ljusare vitt. X-tended Dynamic Range i Sony X93C ger upp till
dubbelt så högt ljusområde och X-tended Dynamic Range PRO i Sony X94C
ger upp till tre gångar så högt ljusområde.
Cirkapriser och tillgänglighet
Sonys nya tunna BRAVIA X91C 75” 4K-lcd-tv från Sony finns tillgänglig i

handeln från och med mitten av september 2015.
Modell:

cirkapris

KD-75X9100C 59 000 SEK
Tekniska specifikationer
Screen Size

75” (189.3 cm)

Resolution

4K (3840x2160)

Picture
Engine

4K Processor X1

Colour

TRILUMINOS Display

Motionflow

Motionflow XR800Hz

Speaker
System

2.2 channel with main speaker (20x100mm) x2, woofer
(60mm) x2

Audio

S-Master Digital Amplifier, S-Force Front Surround, Clear
Audio+, DSEE, Clear Phase

User
Experience

Android TV, Sony one-flick entertainment

3D

Active

One-Flick
Remote

Included

1 på den tunnaste punkten.
2 Blir tillgänglig innan årets slut

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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