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Sonys BRAVIA XR X90J Full Array LED TV
med kognitiv intelligens går snart att
förbeställa
Snart finns BRAVIA XR X90J Full Array LED TV tillgänglig för förbeställning
som ger enastående bild- och ljudkvalitet tack vare sin revolutionerande
Cognitive Processor XR
Sony meddelar idag att X90J 4K HDR Full Array LED TVs snart kommer att
kunna förbeställas. Den senaste BRAVIA XR-serien är utrustad med nya
Cognitive Processor XR som är en helt ny bearbetningsmetod som tar steget
längre än konventionell AI (artificiell intelligens) och är utformad för att
replikera de sätt som människor ser och hör.

När vi ser ett objekt så fokuserar vi omedvetet på särskilda punkter. Cognitive
Processor XR, med kognitiv intelligens, delar upp skärmen i ett flertal zoner
och uppfattar vart fokuspunkten är i bilden. Där konventionell AI bara kan
upptäcka och analysera bildelement såsom färg, kontrast och detaljer
individuellt kan den nya Cognitive Processor XR korsanalysera flera element
samtidigt, precis som våra hjärnor gör. Det gör att alla element kan anpassas i
förhållande till varandra för bästa möjliga resultat. På så vis blir alla delar av
en scen synkroniserade och verklighetstrogna på ett sätt som konventionell
AI inte kan uppnå.
Cognitive Processor XR kan även analysera ljudposition i signalen så att det
precist matchar bilden. Dessutom kan den uppkonvertera allt ljud till
surround-ljud i 3D, för att leverera suverän realism med ett häftigt
ljudlandskap. Den lär sig, analyserar och förstår otroliga mängder data och
optimerar intelligent varje pixelbild och scen för den mest verklighetstrogna
bild och ljud-upplevelsen som Sony någonsin har kunnat erbjuda.
BRAVIA XR X90J 4K HDR Full Array TVs låter dig njuta av bilder som känns
djupa, naturliga och verkliga. Den revolutionerande Cognitive Processor XR i
kombination med en Full Array LED-panel skapar ultrarealistiska bilder fulla
av verklighetstrogen kontrast.
BRAVIA XR X90J 4K HDR Full Array TVs är utrustade med den exklusiva
tjänsten BRAVIA CORE. På alla nya BRAVIA XR-modeller kan användare njuta
av de senaste utvalda premium och klassiska titlar från Sony Pictures
Entertainment samt den största samlingen av IMAX Enhanced. BRAVIA CORE
är först på marknaden med att ha Pure Stream-teknik vilket ger nära exakt
kvalitet motsvarande UHD BD vid strömning upp till 80 Mbps.
X90J är ett bra alternativ även för gamers då modellen är kompatibel med
HDMI 2.1, inklusive 4K 120fps, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency
Mode (ALLM) för en smidig och snabb spelupplevelse som är idealt för nästa
generations konsolspel.

Pris och tillgänglighet
BRAVIA XR X90J 4K HDR Full Array TV-modeller på 50, 55 och 65 tum finns
snart att förbeställa i utvalda europeiska länder och 75-tumsmodellen
kommer att finnas tillgänglig senare.
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X90J 50” (XR-50X90J): 14.000 SEK.
X90J 55” (XR-55X90J): 16.000 SEK.
X90J 65” (XR-65X90J): 19.000 SEK.
X90J 75" (XR-75X90J): 26.000 SEK.

För mer information, besök: https://www.sony.se.

Nyckelfunktioner hos X90J (75”, 65”, 55” och 50” tum) 4K
Full Array LED TV:
•

•

•
•
•
•
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•

•

Cognitive Processor XR förstår hur människor ser och hör samt
erbjuder en revolutionär upplevelse som gör att användaren helt
kan förlora sig i sitt favoritinnehåll
Kombinationen av precisionen med en Full Array LED-panel, XR
Triluminos Pro och XR Contrast Booster levererar högsta realism
med djup svärta och intensiv ljusstyrka med djup svärta och
intensiv ljusstyrka
Senaste versionen av XR Motion Clarity korsanalyserar data för
en följsam, ljus och klar bild
XR 4K skalar upp 2K-signaler till nära äkta 4K-kvalitet för
otroligt verklighetstrogna och detaljrika bilder
Kompatibel med HDMI 2.1, inklusive 4K 120fps, Variable Refresh
Rate (VRR)[i], Auto Low Latency Mode (ALLM) och eARC
Acoustic Multi-Audio levererar filmiskt surroundljud och exakt
ljudpositionering vilket gör att bild och ljud blir i perfekt
harmoni
Ambient Optimization optimerar bild och ljudkvalitet i alla
miljöer
Minimalistisk design som maximerar bildytan och minimerar
kanterna så att användaren kan fokusera på det som är viktigt –
bilden
BRAVIA CORE[ii]: Tillsammans med Sony Pictures Entertainment
(SPE) har Sony utvecklat BRAVIA CORE där underhållning möter
teknik för att skapa ytterligare värde för användaren med Sonys
unika erfarenhet. På alla nya BRAVIA XR-modeller kan användare
njuta av nya utvalda premium och klassiska titlar[iii] från SPE
samt den största samlingen av IMAX Enhanced. BRAVIA CORE är
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först på marknaden med att ha Pure Stream-teknik vilket ger
nära exakt kvalitet motsvarande UHD BD vid strömning upp till
80Mbps[iv], läs mer om samarbetet här:
https://www.sony.net/bravia-core
Snabb tillgång till ett brett utbud av innehåll och tjänster med
Google TV[v]
Smidig anslutning till de flesta enheter, inklusive Apple, AirPlay
2 och HomeKit[vi]
Stöd för Dolby Vision HDR och Dolby Atmos uppslukande ljud
kommer att förvandla underhållning med extra färgrik
bildkvalitet och otroligt ljud[vii]
Fungerar med Alexa och Google Assistant
Netflix Calibrated Mode erbjuder innehåll från Netflix i
studiokvalitet och IMAX Enhanced levererar IMAX remastered
picture and immersive audio av DTS[viii]
Calman Ready ger avancerad kalibrering och möjligheten att
finjustera inställningar som går utöver vanli

-[i] VRR kräver mjukvaruuppdatering.
[ii] Länder och tillgänglighet bekräftas senare.
[iii] Antal och urval av titlar varierar efter modell och kan ändras.
[iv] BRAVIA CORE är utrustad med Pure Stream som möjliggör strömning
mellan 30MB/s - 80MB/s. För att få tillgång till Pure Stream på 30MB/s måste
du ha en internethastighet på minst 43MB/s. För att få tillgång till högsta
kvalitet av Pure Stream på 80MB/s måste du ha en internethastighet på minst
115MB/s. BRAVIA CORE ansvarar inte för nätverksrestriktioner eller
tillgänglig bandbredd. Begränsningar och villkor för leverantörer av
nätverkstjänster kan gälla. Tillgängliga filmer kan ändras.
[v] Tjänster hos Google TV omfattas av villkor och kan ändras eller avslutas
utan förvarning.
[vi] Apple AirPlay 2 och HomeKit-funktioner kommer att finnas tillgängligt
hos FY19-modellerna ZF9, AF9, ZG9, AG9, XG95, XG85 (85", 75", 65" och 55")
/ FY20-modellerna ZH8, A9, A8, XH95, XH90 / FY21-modellerna Z9J, A90J,
A80J, X95J, X90J, X85J, X81J/X80J. AirPlay 2 och HomeKit-funktioner kräver

en iOS-enhet iOS 12.3 eller senare eller en Mac med macOS 10.14.5. Apple,
AirPlay, HomeKit, iPhone, iPad, Mac, och macOS är varumärken tillhörande
Apple Inc. registrerat i USA och andra länder.
[vii] Konsumenter kan njuta av filmer och TV-program i Dolby Vision och
Dolby Atmos från kompatibla streamingtjänster som Netflix via tv:ns
inbyggda streamingappar eller via en kompatibel streaming-mediaspelare
ansluten till tv:n via HDMI. Kräver HDMI-kablar som säljs separat.
[viii]Netflix-abonnemang krävs. 4K Ultra HD tillgänglighet enligt din Netflixprenumerationsplan, internet-kapacitet, enhetsfunktioner och tillgängligt
innehåll. www.netflix.com/termsofuse

Om Sony Corporation
Sony Corporation ansvarar för verksamheten Electronics Products & Solutions
(EP&S) inom Sony Group. Med visionen om ”att fortsätta leverera Kando
(känslor) och Anshin (fridfullhet) till människor och samhällen över hela
världen genom strävan efter teknik och nya utmaningar” kommer Sony skapa
produkter och tjänster inom hemunderhållning & ljud, bild och mobil. För
mer information, besök: http://www.sony.net/
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