
Sony presenterade sin första laserprojektor under ISE 2013

Stockholm, 1 februari, 2013: Sony lanserar nästa generations WUXGA-projektor med laserteknologi. Projektorn, Sony Laser Light
Projector, är världens första 3LCD-laser och har en ljuskälla med 4 000 Lumen WUXGA (1920 x 1200), vilket gör den till
den ljusstarkaste projektorn i sitt slag och den första i branschen.

Den nya installationsprojektorn följer Sonys prisbelönta och populära design från VPL-FH31 och VPL-FH36 modellerna, delar av F-serien,
som anses vara en topprankad produkt inom kategorin. Projektorns chassi har designats för optimal flexibilitet och har en vit yta som passar
bra in i omgivningen.

– Lanseringen är början på en spännande marknadsförflyttning. Med Sonys banbrytande teknik håller vi vårt löfte om att skapa innovativa
produkter som överträffar marknadens krav. installationsprojektorer återger inte bara bilder med högsta kvalitet, utan är också relativt
underhållsfria och miljövänliga. Projektorn är fri från kvicksilver och har en otrolig ljusstyrka på 4 000 lumen, säger Patrik Eklund, Channel
Account manager på Sony Professional Sverige.

Laserprojektorns lampa har en lång hållbarhet, vilket ger en låg ägandekostnad (TCO). Med nyutvecklade 3LCD-tekniken BrightEra, klarar
projektorn upp till 20 000 timmar utan underhåll, beroende på inställningar och användningsmiljö. Detta har visat sig vara särskilt viktigt inom
företag och utbildnings-sektorn där projektorn utnyttjas under längre perioder.

Baserat på Sonys laserteknologi innehåller projektorn laser, snarare än lysdioder/LED, för att uppnå optimal ljusstyrka. Det vita ljuset, liksom
traditionellt UHP-ljus leds in i 3LCD-motorn för att leverera toppklassig bildkvalitet. Projektorn har därför betydligt ljusare bilder, bättre
kontrastförhållanden och lysande färgåtergivning.

Projektorn har även en bildavstängningsfunktion (picture muting mode), som låter användaren att snabbt stänga ner och starta upp sin
presentation. Projektorn är även flexibel vid installationen med både landskaps- och porträttvy, för att säkerställa en hög användarvänlighet
för både företags- och utbildningsmarknaden.

Tillgänglighet
Sonys Laser Light Source Projector visades upp under ISE 2013 och blir tillgänglig under sommaren 2013.

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


