
Sony introducerar VPL-VW5000ES – världens mest avancerade
hemmabioprojektor

Laserdriven projektor för hemmabioentusiaster med 5000 lumen, äkta 4K-upplösning och premium-funktioner

Sony lanserar VPL-VW5000ES, en ny 4K-laserprojektor med en ljusstyrka på 5 000 lumen K SXRD, specifikt designad för de
största och mest exklusiva hemmabio-rummen. Projektorn är utrustad med äkta 4K-upplösning, laserljuskälla och HDR (High
Dynamic Range). – Skarpare och mer verklighetstrogen bild än så här är svårt att få i dag, säger Patrik Eklund, Channel Account
Manager på Sony Sverige.

VPL-VW5000ES har en HDMI-ingång som är kompatibel med HDCP 2.2, med tillräcklig bandbredd för 4K 60p-signaler upp till YcbCr 4:2:2
12bit.

– VPL-VW5000ES är den ultimata hemmabiolösningen. Precis som vår populära ultra short throw-projektor LSPX-W1S kombinerar den nya
projektorn den senaste tekniken med precision och kontrast i världsklass. Vi vill ta hemmabioupplevelsen till nästa nivå, och en skarpare och
mer verklighetstrogen bild än så här är svårt att få i dag, säger Patrik Eklund.

Nya VPL-VW5000ES täcker hela färgregistret DCI-P3, och genom att utnyttja professionella kalibreringsverktyg kan användaren emulera
färgspektrat BT.2020. Det säkerställer att projektorn kommer vara kompatibel med framtida hemmabioformat.

Tillgänglighet
VPL-VW5000ES finns tillgänglig i Europa under första kvartalet 2016 till ett rekommenderat cirkapris på 65 000 Euro.

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


