
Sony lanserar VPL-VW300ES - hemmabio i äkta 4K-upplösning till
en bredare publik

IFA-mässan i Berlin – 3 september 2014 (Sony-montern, sal 20): Sony meddelar i dag att bolaget utökar sitt sortiment av
hemmabioprojektorer med den nya 4K-modellen VPL-VW300ES. Projektorn visades upp för första gången på IFA-mässan i Berlin och är en av
de mest prisvärda projektorerna med 4K-upplösning på marknaden för tillfället. VPL-VW300ES kompletterar Sonys prisbelönta 4K-projektorer
VPL-VW1100ES och VPL-VW500ES.

I VPL-VW300ES används paneltekniken 4K SXRD från Sony, vilket ger en bild med hög upplösning utan att behöva kompromissa med
kontrast och snabba sekvenser. 4K-egenskaperna, i kombination med ett lägre pris än de tidigare modellerna, gör VPL-VW300ES till en
modell tillgänglig för en bredare publik.

– Vi ser ett verkligt sug efter 4K på marknaden i dag, och VPL-VW300ES är det mest prisvärda alternativet för hemmabioentusiasterna som vill
ha den höga upplösningen. Sony är den enda tillverkaren som kan erbjuda en komplett lösning ”från kameralins till vardagsrum” med 4K som
ursprungsupplösning, säger Thomas Issa, produktchef för hemmabioprojektorer på Sony Europe.

VPL-VW300ES är utrustad med den Sony-utvecklade tekniken TRILUMINOS som ger en fyllig färgåtergivning tack vare en förbättrad optisk
motor. Tillsammans med projektorns ljusstyrka på 1 500 lumen återges en bredare färgrymd med mer levande färgtoner och ökad precision.
Tack vare bildtekniken Motionflow blir bilderna dessutom klarare och mindre suddiga under snabba actionscener.

VPL-VW300ES kan användas med de senaste anslutningsstandarderna HDMI 2.0* och HDCP 2.2, vilket ger användare tillgång till de mest
aktuella 4K-tjänsterna.

Tillgänglighet och pris
VPL-VW300ES finns i svart och börjar säljas i oktober 2014 till ett rekommenderat cirkapris på 6 999 EUR inkl. moms.

* YCbCr 4:2:0/8 bitar

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
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