
Sony lanserar 4K Ultra Short Throw-projektor i Sverige

Stockholm, Sverige – 17 april, 2015: Sony meddelar i dag att deras 4K-projektor LSPX-W1S med Ultra Short Throw lanseras i
Sverige och övriga Europa under sommaren 2015.

4K-projektorn har Ultra Short Throw som innebär att den kan skjuta kristallklara, 147 tum stora Ultra HD-bilder på väldigt kort avstånd.
Projektorn vann nyligen priset Red Dot Award för bästa produktdesign och 2015 iF design award.

– Sonys 4K-projektor med Ultra Short Throw skapar en helt ny underhållningsupplevelse. Tanken är att hitta nya, spännande sätt för hur man
kan använda en projektor och samtidigt göra den till en mer naturlig del i det moderna hemmet. Vi har sett en rekordstor efterfrågan i Europa i
samband med lanseringen i USA och Japan, och är nu glada att kunna erbjuda denna banbrytande projektor till svenska kunder, säger
Thomas Issa, produktchef på Sony.

Projektorn använder laserljus som visar bilder med optimal ljus- och färgåtergivning. Blanka väggar blir till högupplösta platser föär
underhållning, bioliknande filmskärmar eller iögonfallande galleriväggar. Laserljuskällan når samtidigt optimal ljusnivå snabbare än
konventionella projektorlampor och håller upp till tio gånger längre. Den stilrena och möbelliknande designen med aluminiumyta gör att
projektorn på ett mer naturligt sätt passar in i det moderna hemmet.

Projektorn är enkel att installera och hantera och har en unik funktion som projicerar bilder från golvhöjd vilket innebär att den inte kräver
någon extra konstruktionsanordning, till skillnad från konventionella projektorer. Dessutom störs aldrig projiceringen av skuggor eftersom
åskådarna alltid befinner sig bakom projektorn.

För kunder som letar efter fullständig anpassning baserat på 4K SXRD laserljusteknik så väl som ultra-short throw-teknik så finns den
kompakta projektorn VPL-GTZ1 också tillgänglig.

Tillgänglighet
Projektorn förväntas bli tillgänglig i Sverige och övriga Europa under sommaren 2015 för ett rekommenderat cirkapris på 50 000 USD.

För mer information, besök:
www.pro.sony.eu/pro/lang/en/eu/product/LSPX-W1S/

För mer information, kontakta:
Patrik Eklund, Channel Account Manager Display, telefon, 46 703 483839, e-post: patrik.eklund@eu.sony.com

Om Sony Professional
Sony är den ledande leverantören av AV/IT-lösningar till företag inom en mängd olika branscher, inklusive, Media och Broadcast,
Videosäkerhet, Medicin, Digital Cinema och bildskärmar. De levererar produkter, system och applikationer för att möjliggöra skapande och
distribution av digitalt audiovisuellt innehåll som ger mervärde för företag och deras kunder. Med över 25 års erfarenhet av att leverera
innovativa marknadsledande produkter är Sony positionerat för att leverera enastående kvalitet och värde till sina kunder. Genom att
samarbeta med ett nätverk av etablerade teknikpartners levererar Sony helhetslösningar som tillgodoser kundens behov, integrerar mjukvara
och system för att uppnå varje organisations individuella affärsmål. För mer information besök www.pro.sony.eu

Följ oss på Twitter på @SonyProEurope / www.twitter.com/sonyproeurope


