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BRAVIA X9 4K Ultra HD TV nyt kaupoissa 

Hinta- ja saatavuustiedot 

 

 

 BRAVIA X9 4K Ultra HD -televisio nyt saatavilla kaupoissa 

 Suositushinnat 55” 4999,00 euroa ja 65” 7999,00 euroa 

 

Paras kuvan- ja äänenlaatu 

Elokuvia tuotetaan ja jaellaan yhä enemmän 4K Ultra HD –formaatissa, jossa 

yksityiskohdat ovat neljä kertaa terävämpiä kuin  perinteisellä Full HD-näytöllä. TV-

ohjelmien lisäksi BRAVIA X9 skaalaa 4K Ultra HD -formaattiin jopa  Blu-ray Disc™-

elokuvat ja  matalaresoluutioset nettivideot. Katsoitpa sitten elokuvia tai älypuhelimella 

kuvattuja videoklippejä, näet katsomasi sisällön parhaassa kuvanlaadussa Bravian 

uusimman 4K X-Reality PRO -teknologian ansiosta.  

 

Langaton yhteys NFC-teknologialla 

BRAVIA X9 –television voi kytkeä langattomasti Sony Xperia -älypuhelimeen tai -

tablettiin Near Field Communication (NFC) –teknologiaa hyödyntävällä One-touch-

toiminnolla - yhteys muodostuu helposti vain koskettamalla laitteilla toisiaan. 

Näytönpeilauksen avulla mobiililaitteeseen tallennettuista kuvista, videoista, peleistä ja 

http://www.sony.fi/hub/lcd-televisio/mallisto/4k-tv


 

   

ohjelmista voi nauttia langattomasti kirkkaat värit ja yksityiskohdat toistavalla 

televisioruudulla. Android- ja iOS-laitteille ladattavalla intuitiivisella sovelluksella voi  

esimerkiksi selata ohjelmatietojen aikatauluja ja tallentaa ohjelmia. 

 

Lue lisää tuotesivuilta: BRAVIA X9 4K TV. 

 

Hinnat ja saatavuus 

BRAVIA X9 on saatavilla kaupoissa nyt ja suositushinnat ovat: 

 

KD-55X9005A  4999,00 euroa  

KD-65X9005A  7999,00 euroa  

 

Tuotekuvia ladattavissa osoitteessa: 

https://www.sonynordicimages.net/bravia-x-series-4k-tv 

 

Lisätietoja: 

Carsten Scheuer, Nordic Product Manager TV, Sony Nordic 

carsten.scheuer@eu.sony.com /+45 43 55 70 98 

  
Tai 
Lene Aagaard, viestintäpäällikkö, Sony Nordic 
lene.aagaard@eu.sony.com / +45 43 55 72 92 
 
 
Tai (myös tuotenäytepyynnöt): 
Anna Virtanen, Viestintätoimisto Manifesto 
sony@manifesto.fi / 040 577 0978 
 
 
Sony on yksi maailman johtavista kuluttajatuotteiden valmistajista tarjoamalla kokonaisvaltaisen 

viihdekokemuksen elektroniikka-, puhelin-, musiikki- ja kuvateknologiatuotteilla sekä Sony Entertainment 

Network -palvelulla. Sony tunnetaan audiovisuaalisista tuotteistaan, jotka soveltuvat sekä kuluttajille että 

ammattilaisille, kuten BRAVIA™ LCD-teräväpiirtotelevisioista (HD), Cyber-shot -digitaalikameroista, 

Handycam® -videokameroista, “α” (Alpha) digitaalisista SLR-kameroista, Xperia™ -tableteista ja Walkman® 

MP3-soittimista sekä VAIO™ -tietokoneista ja ammattimaisista 3D HD -broadcasting-laitteista. 

 

Lisätietoja Sony Europesta osoitteessa: www.sony-europe.com. Lisätietoja Sony Corporationista osoitteessa: 

www.sony.net.  

 

“Sony”, “WALKMAN”, “VAIO”, “Cyber-shot”, “Handycam”, “α”, “BRAVIA” and “Xperia” ovat Sonyn rekisteröityjä 

tavaramerkkejä. Muut mainitut tavaramerkit on rekisteröity omille omistajilleen. 
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