
Sony presenterar framtidens ljud- och bildprodukter på ISE 2013
Stockholm den 1 februari, 2013: Vid ISE 2013-mässan i Amsterdam, som genomfördes i veckan, presenterade Sony
flera innovativa och integrerade ljud- och bildprodukter för sina privatkunder, inklusive nya lösningar för BRAVIA med HTML5-
teknik. Dessutom presenterades nya Sony-projektorer, inklusive den första 3LCD-projektorn med laserljuskälla (Laser Light
Source). Sony visade även upp sina erbjudanden för företags- och hemmabiomarknaden.

– Vi är glada att kunna visa upp så många nya produkter som visar hur vi förverkligar vår vision. Sony fortsätter att driva branschen framåt
och möjliggör för organisationer världen över att skapa och sända intressant innehåll med hjälp av enkla och effektiva displaylösningar, säger
Adam Fry, chef för Produkt och volym på Sony Europa.

Detaljhandel
Sony lanserade även en ny kostnadseffektiv lösning för skyltning i sina BRAVIA-skärmar, som inkluderar HTML5-teknologi som klarar att visa
upp innehåll som inte kräver en extern enhet. BRAVIAs bildskärmar med HTML5-teknik är en ny kostnadseffektiv lösning där HTML5-formatet
fungerar genom en standardisering av webbplatser på flera olika plattformar. Teknologin finns tillgänglig i kommande BRAVIA Professional-
displayer under våren/sommaren 2013 och säkerställer att användare kan skapa effektiva skyltningslösningar utan att behöva installera en
extra mjukvara för detta.

Utbildning
Under ISE 2013 visade Sony upp en rad nya trådlösa projektorer som är anpassade för skol- och utbildningsmiljöer. Modellerna VPL-SW536,
VPL-SW526 och VPL-SX536 är utformade för att producera högkvalitativa bilder med en ljusstyrka på upp till 3 100 Lumen. Samtliga
produkter har trådlös anslutning via en USB LAN-modul och nya projektorer kommer att visas tillsammans med Sonys första 3LCD
laserprojektor, som är den första i världen i sitt slag.

Företag
Sony presenterade även sin MCS-8M-switch, med inbyggd ljudmixer tillsammans med sin nya BRC-H900-kamera. I de situationer där kameran
måste placeras långt från switchen kan Sony’s nya produktionsenhet NXL-IP55 använda befintliga företagsnätverk för att förenkla
produktionsmiljön och samtidigt bevara sändningens produktionskvalitet.

Hemmabio
Under ISE 2013 presenterades även flera olika hemmabiolösningar, däribland Sony’s 84” BRAVIA 4K LED TV och 4K-projektorn VPL-
VW1000ES.

För mer information, kontakta:
Jonathan Stara, Spotlight PR, telefon: 076-545 40 14, e-post: jonathan.stara@spotlightpr.se

Om Sony Professional
Sony Professional, en division inom Sony Europe, är den ledande leverantören av AV/IT-lösningar till verksamheter inom en rad områden som
media och broadcast, videoövervakning och retail, transportsektorn och arenor. Divisionen levererar produkter, system och tillämpningar som
gör det möjligt att skapa, hantera och distribuera digitalt audiovisuellt innehåll som ger företagen och deras kunder ett mervärde. Med över 25
års erfarenhet av att leverera innovativa, marknadsledande produkter är Sony Professional i en idealisk position för att kunna leverera hög
kvalitet och mervärde till sina kunder.  Sonys Professional Services division, dess systemintegrationsdivision, ger sina kunder tillgång till
experter och lokal kompetens hos välutbildade yrkesmän över hela Europa. Sony samarbetar med ett nätverk av kända teknikpartners och
kan därmed leverera en färdig lösning som motsvarar kundens behov med integrerad mjukvara och system för att uppnå varje organisations
individuella affärsmål.  För mer information vänligen gå in på www.pro.sony.eu

Följ oss på Twitter: www.twitter.com/sonyproeurope


