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Κορυφαία  
ψυχαγωγία

Η ανάλυση 4K 

προσφέρει  

υπερ-τετραπλάσια 

ανάλυση από το Full 

HD, όπως θα βλέπατε 

σε έναν επαγγελματικό 

κινηματογράφο.  

Οι βιντεοπροβολείς 3D 

ζωντανεύουν τη δράση 

με απίστευτη ένταση. 

Φανταστείτε τις  
αγαπημένες σας  
ταινίες με  
πραγματικές 
κινηματογραφικές 
λεπτομέρειες.  
Από ανάλυση 4K  
μέχρι Full HD,  
δημιουργήστε 
μια πραγματική 
κινηματογραφική  
αίσθηση στο σπίτι. 
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VPL-HW65ES
Ο βιντεοπροβολέας Full HD 3D προσφέρει 

απίστευτη κινηματογραφική εμπειρία, πολύ 

ανώτερη από τις δυνατότητες της τηλεόρασης.  

Η τεχνολογία Reality Creation αναβαθμίζει τις 

ταινίες σας και τα πάνελ SXRD συγχρονίζονται 

με τα γυαλιά 3D για συγκλονιστική ένταση. 

VPL-VW5000ES
Ο πιο εξελιγμένος βιντεοπροβολέας οικιακού 

κινηματογράφου στον κόσμο συνδυάζει προηγμένη 

πηγή φωτισμού λέιζερ και την ίδια τεχνολογία πάνελ 

Sony 4K SXRD™ με τα επαγγελματικά μας συστήματα 

κινηματογραφικής προβολής, ώστε να σας προσφέρει 

μια αξέχαστη εμπειρία ό,τι κι αν βλέπετε.



UBP-X1000ES
Βυθιστείτε σε εικόνες και ήχο εξαιρετικά υψηλής 

ποιότητας με αυτήν την αριστοτεχνική φορητή 

συσκευή προβολής. Απολαύστε περιεχόμενο σε 

πολλά φορμά, συμπεριλαμβανομένων ταινιών 

σε δίσκους και υπηρεσίες streaming βίντεο σε 

ποιότητα 4K HDR.

VPL-VZ1000ES 
Συνδυάσαμε τις καλύτερες τεχνολογίες 

βιντεοπροβολής: στον βιντεοπροβολέα 

VPL-VZ1000ES: 4Κ, πηγή φωτισμού 

λέιζερ και δυνατότητες εξαιρετικά 

μικρής εμβέλειας. Ιδανικός για χρήση ως 

home cinema σε οποιονδήποτε χώρο για 

την καλύτερη δυνατή εμπειρία. 

LSPX-W1S
Μετατρέψτε τον τοίχο σας σε ένα 

πραγματικό παράθυρο σε έναν άλλο 

κόσμο, με τον περίτεχνα σχεδιασμένο 

και χειροποίητο βιντεοπροβολέα 

λέιζερ εξαιρετικά μικρής εμβέλειας 4Κ 

Life Space UX. 
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VPL-HW45ES
Απολαύστε μια πλούσια εμπειρία home 

cinema σε προσιτή τιμή, με εικόνες γεμάτες 

λεπτομέρεια. Χάρη στα προηγμένα πάνελ 

SXRD, την τεχνολογία Reality Creation και τη 

φωτεινότητα 1.800 lumen, θα μπορείτε να 

απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες 

όπως ποτέ άλλοτε. 

VPL-VW360ES
Απολαύστε ταινίες και υπηρεσίες streaming 

με εκπληκτική καθαρότητα 4K HDR, 

συναρπαστική αντίθεση και πλούσιο, φυσικό 

χρώμα. Μια προηγμένη επιλογή για τους 

λάτρεις του οικιακού κινηματογράφου, αυτός ο 

βιντεοπροβολέας κρύβει πολλά χαρακτηριστικά 

και συνδυάζεται απρόσκοπτα με τα σύγχρονα 

συστήματα ψυχαγωγίας. 

VPL-VW260ES
Το εκλεπτυσμένο στυλ αυτού του 

βιντεοπροβολέα συνδυάζεται άψογα με 

κάθε χώρο. Απολαύστε ταινίες και υπηρεσίες 

streaming σε πραγματική ευκρίνεια 4K HDR, 

με υποστήριξη για τα πιο πρόσφατα πρότυπα 

εικόνας και εύκολη ενσωμάτωση στην πιο 

φιλόδοξη διαμόρφωση οικιακής ψυχαγωγίας. 

VPL-VW550ES
Με την ίδια απίστευτη εγγενή ανάλυση 

4K, ο βιντεοπροβολέας VPL-VW550ES είναι 

ιδανικός για τους λάτρεις του οικιακού 

κινηματογράφου. Με μικρότερη οπτική 

μηχανή και σχεδίαση μικρού μεγέθους, 

προσφέρει ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης 

στον κινηματογραφικό σας χώρο. 

VPL-VW760ES
Αναβαθμίστε την εμπειρία σας με 

ασυμβίβαστη πραγματική ποιότητα εικόνας 

4K και επαγγελματικού επιπέδου λειτουργίες. 

Ο νέος βιντεοπροβολέας λέιζερ της Sony 

θέτει νέα πρότυπα για τους φανατικούς 

λάτρεις του οικιακού κινηματογράφου που 

θέλουν μόνο την καλύτερη απόδοση και 

κομψό στυλ, χωρίς συμβιβασμούς. 



Δείτε την πραγματικά μεγαλύτερη 
εικόνα με ανάλυση 4K HDR. 
Παρακολουθήστε την ταινία όπως 
ακριβώς θα ήθελε ο σκηνοθέτης: 
με κάθε λεπτομέρεια,υφή και τόνο.

4K HDR: η απόλυτη, πλήρως καθηλωτική οπτική εμπειρία
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Reality Creation Αναβάθμιση 
περιεχομένου Full HD σε 4K
Εκτός από την υποστήριξη εγγενούς ανάλυσης 4K, οι 
βιντεοπροβολείς 4K διαθέτουν επίσης την τεχνολογία 
Reality Creation, ένα αποκλειστικό σύστημα αναβάθμισης 
υπερ-ανάλυσης. Βελτιώνει σημαντικά το περιεχόμενο 1080p 
υψηλής ευκρίνειας, ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις 
βιβλιοθήκες Blu-ray Disc™ που διαθέτετε. Για μεγαλύτερη 
ευελιξία, μπορεί επίσης να προβάλει περιεχόμενο Full HD, 3D 
ή ακόμα και να αναβαθμίσει ταινίες 3D σε ανάλυση 4K.

Πραγματική ανάλυση 4K: 
ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς 
Οι βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου 4K της Sony 
έχουν ανάλυση 4096 x 2160, προσφέροντας τουλάχιστον 
τέσσερις φορές καλύτερη ανάλυση από το Full HD.  
Τα πάνελ SXRD 4K έχουν αναπτυχθεί από τη Sony 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 4K από τους 
επαγγελματικούς κινηματογραφικούς βιντεοπροβολείς 
μας. Προσφέρουν εικόνα εγγενούς ανάλυσης 4K, χωρίς 
ηλεκτρονική αύξηση των pixel.

Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)
Απολαύστε ακόμα περισσότερα επίπεδα 
φωτεινότητας με το HDR, την ανερχόμενη 
μορφή βίντεο που επιτρέπει στους δημιουργούς 
περιεχομένου να επεκτείνουν τη δημιουργικότητά 
τους. Αξιοποιήστε τη συμβατότητα με HLG, για να 
παρακολουθήσετε περιεχόμενο που μεταδίδεται 
σε 4K HDR, αλλά και σε Blu-ray Disc 4K και από 
υπηρεσίες βίντεο,όπως το Netflix και το Amazon. 
(VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-VZ1000ES,  
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES και VPL-VW760ES)

Οι εικόνες είναι προϊόν προσομοίωσης

Πάνελ Full HD

Σήμα Full HD Σήμα Full HD με 
"Reality Creation"

Πάνελ 4K

Μειωμένο εφέ "screen door" και πιο ομαλές 
άκρες

Οι εικόνες είναι προϊόν προσομοίωσης

4K HDR: η απόλυτη, πλήρως καθηλωτική οπτική εμπειρία
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4K  
4.096 x 2.160 (8,8 εκατομμύρια pixel)

Full HD  
1.920 x 1.080 (2,1 εκατομμύρια pixel)



Τα ψηφιακά πάνελ ελαχιστοποιούν τον χώρο μεταξύ 
των pixel, ευθυγραμμίζοντας τις κόκκινες, τις πράσινες 
και τις μπλε περιοχές σε κάθε καρέ με απίστευτο 
ρυθμό απόκρισης 2,5 χιλιοστά του δευτερολέπτου. 
Αυτό σημαίνει υψηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερη 
σταθερότητα συγκριτικά με μια τηλεόραση LCD, 
παρέχοντας εξαιρετικά ομαλές εικόνες χωρίς κουκκίδες, 
με φυσική, ρευστή κίνηση.  Το πάνελ SXRD™ μειώνει το κενό μεταξύ των pixel στα 0,2 µm.Το συνηθισμένο φαινόμενο "screen door" που εμφανίζεται σε βιντεοπροβολείς 

χωρίς την τεχνολογία SXRD™.

Πραγματική ανάλυση 4K: 
Υπερτετραπλάσια ανώτερη από  
το Full HD  

Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς: Τα μοντέλα VPL-VW550ES, 
VPL-VZ1000ES και LSPX-W1S, VPL-VW5000ES, VPL-VW260ES, 
VPL-VW360ES και VPL-VW760ES προσφέρουν ανάλυση 4K 4096 
x 2160 (το πρότυπο DCI του ψηφιακού κινηματογράφου). Τα 
πάνελ SXRD 4K και η παραγωγή εικόνας με εγγενή ανάλυση 
4K, χωρίς τεχνητή αύξηση των pixel, είναι αποτέλεσμα 
της εμπειρίας μας στον χώρο του επαγγελματικού 
κινηματογράφου.

Full HD 3D με τεχνολογία  
Advanced Iris3
Τα πάνελ SXRD με τεχνολογία Advanced Iris3 
στον βιντεοπροβολέα VPL-HW65ES μειώνουν τα κενά 
μεταξύ των pixel και αναπαράγουν έως και 240 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο για απίστευτα ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, 
τα γυαλιά 3D διαθέτουν συγχρονισμένη ταχύτητα 
κλείστρου, για να απολαμβάνετε εικόνες 3D εξαιρετικά 
υψηλής ευκρίνειας με ελάχιστες παρεμβολές. 6
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Προηγμένα πάνελ SXRD για πραγματική 
κινηματογραφική ανάλυση 4K και Full HD
Τα εξελιγμένα πάνελ SXRD™ προσφέρουν εξαιρετικά ομαλή εγγενή εικόνα, 
καθώς μειώνουν σημαντικά το χώρο μεταξύ των pixel με πολύ υψηλή ταχύτητα.



Ένα πλήθος τεχνολογιών βελτίωσης 
εικόνας και χρωμάτων

Οι τεχνολογίες 4K και Full HD 3D 
προσφέρουν ρεαλιστική ποιότητα εικόνας, 
αλλά η μεγέθυνσή τους σε 300"/7,6 m 
σημαίνει επίσης ότι θα παρατηρήσετε 
οποιεσδήποτε ατέλειες. Οι βιντεοπροβολείς 
οικιακού κινηματογράφου SXRD™ έχουν 
πολλές δυνατότητες που εξασφαλίζουν 
βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

Προηγμένα πάνελ SXRD για πραγματική 
κινηματογραφική ανάλυση 4K και Full HD
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Τεχνολογία Advanced Iris3 για 
βέλτιστη δυναμική αντίθεση* 
Στις σκοτεινές σκηνές, οι λεπτομέρειες δεν χάνονται. 
Η τεχνολογία Advanced Iris3 λειτουργεί όπως το 
ανθρώπινο μάτι για την παραγωγή εικόνων με 
βέλτιστη δυναμική αντίθεση. Η επίδραση στην 
ποιότητα εικόνας έχει μεγάλη διαφορά στην εικόνα 
της ταινίας, δίνοντας στο σπίτι σας την πραγματική 
αίσθηση μιας κινηματογραφικής αίθουσας.

Χωρίς Advanced Iris3 Με Advanced Iris3

Μέγεθος 
ανοιχτής 
ίριδας

Μέγεθος 
κλειστής 

ίριδας

Ελάχ. 
αποτέλεσμα

Μέγ. 
αποτέλεσμα

Αυτόματη βελτίωση αντίθεσης
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Τεχνολογία Reality Creation 
Η τεχνολογία Reality Creation είναι μια 
καινοτομία των βιντεοπροβολέων οικιακού 
κινηματογράφου 4K που έχει προσαρμοστεί 
για τους βιντεοπροβολείς VPL-HW65ES και 
VPL-HW45ES. Αναπαράγει το χρώμα και 
την υφή του αρχικού περιεχομένου 1080p, 
επαναφέροντας τις πληροφορίες που 
χάνονται κατά τη συμπίεση των αρχικών 
περιεχομένων στο δίσκο. Έτσι, μπορείτε 
να βλέπετε εικόνες Full HD με κρυστάλλινη 
ευκρίνεια.

Τεχνολογία πηγής 
φωτισμού λέιζερ 
(LSPX-W1S, VPL-VZ1000ES,  
VPL-VW5000ES και VPL-VW760ES μόνο)
Η εξαιρετικά αποδοτική πηγή φωτισμού λέιζερ 
προσφέρει πολύ φωτεινές εικόνες με άριστη 
ακρίβεια και σταθερότητα χρώματος, καθώς 
και αξιοσημείωτα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. 
Μπορείτε να απολαύσετε έως 20.000 ώρες 
λειτουργίας σχεδόν χωρίς συντήρηση και χωρίς 
αντικατάσταση λυχνίας. Εξοικονομήστε χρόνο και 
χρήματα, μειώνοντας το κόστος που σχετίζεται 
συνήθως με την αντικατάσταση της λυχνίας. 

Κορυφαία εμπειρία οικιακού κινηματογράφου στο σαλόνι σας 
Οι συμβατικοί βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου συνήθως ενισχύουν τα πράσινα χρώματα, 
για να αυξήσουν τη φωτεινότητα, επηρεάζοντας όμως την ποιότητα. Οι βιντεοπροβολείς οικιακού 
κινηματογράφου της Sony χρησιμοποιούν τις λειτουργίες "Bright Cinema"και "Bright TV", για να 
διατηρήσουν υψηλή φωτεινότητα χωρίς να θυσιάσουν την απόδοση των χρωμάτων ή την αντίθεση. 
Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινή, φωτεινή εικόνα, ακόμα και σε χώρους με έντονο φως. 

Full HD

Οι εικόνες είναι προϊόν 
προσομοίωσης

*Εκτός από τα VPL-HW45ES και VPL-VW260ES

Με Reality CreationFull HD



Αυτόματη βαθμονόμηση
(VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES και VPL-VW760ES)
Μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα λειτουργίας, 
παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης 
του χρώματος στην αρχική εργοστασιακή κατάσταση. 
Δεν χρειάζεστε πρόσθετο εξοπλισμό βαθμονόμησης ή 
κάμερες. Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας χρώματος 
αποθηκεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Μη αυτόματη διόρθωση 
χρώματος HSV
(Όλα τα μοντέλα) 
Με το εργαλείο διόρθωσης μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
χροιά, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα κάθε χρώματος, 
για να απολαύσετε ακριβώς την εικόνα που θέλετε.
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Χρώμα ρεαλιστικό όπως η ζωή 
(Μόνο στα μοντέλα VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S, VPL-VW260ES, 
VPL-VW360ES και VPL-VW760ES) 
Από τα βαθύτερα μπλε μέχρι τα πιο ζωηρά πράσινα και τα πιο έντονα κόκκινα, τα χρώματα που θα 
βλέπετε θα είναι εξίσου φωτεινά και απαλά, όπως και στην πραγματική ζωή. Οι βιντεοπροβολείς 4K 
χρησιμοποιούν τη μοναδική τεχνολογία TRILUMINOS™, για να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη 
χρωματική παλέτα, ώστε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη καθαρότητα, βάθος και ρεαλισμό στην οθόνη.

Οι εικόνες είναι προϊόν 
προσομοίωσης

Διαφορά χρώματος από την αρχική κατάστασηΜικρή Μεγάλη

Κόκκινο

Πράσινο

Μπλε

Λευκό

Διαφορά χρώματος από την αρχική κατάσταση

Αλλαγές χρωμάτων
Επαναφορά στην 
αρχική κατάσταση

Μικρή Μεγάλη

Κόκκινο

Πράσινο

Μπλε

Λευκό

Motionflow και New Motionflow
(VPL-HW45ES, VPL-HW65ES, VPL-VW260ES, VPL-VW360ES, 
VPL-VW550ES και LSPX-W1S)
Στις σκηνές με γρήγορη δράση, η τεχνολογία Motionflow της Sony 
προβάλλει διπλάσιο αριθμό εικόνων και μεταβάσεων ανά δευτερόλεπτο 
σε σύγκριση με το Full HD, για ελάχιστη θόλωση. Η λειτουργία 
“Combination”* δημιουργεί πρόσθετα σκούρα καρέ μειώνοντας τη 
θόλωση για πιο φυσική κίνηση, ενώ η λειτουργία “True Cinema”* διατηρεί 
τις πρόσθετες συνδυαστικές σκούρες και τεχνητές εικόνες σε κάθε καρέ.

*Δεν διατίθενται στα μοντέλα VPL-HW45ES και LSPX-W1S
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Οι βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου 3D της Sony προσφέρουν εικόνες 3D υψηλής 
ποιότητας, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένη, πρωτοποριακή τεχνολογία ενεργού κλείστρου 
3D από τη Sony. Η τεχνολογία διαδοχικής προβολής καρέ μεταδίδει εναλλάξ εικόνες στο 
αριστερό και το δεξί μάτι και τις συγχρονίζει με την εικόνα της οθόνης για μέγιστη ανάλυση.

Η ένταση κορυφώνεται με την τεχνολογία διαδοχικής προβολής καρέ.
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Συναρπαστική εμπειρία 3D

VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-HW65ES,  
VPL-HW45ES, VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S and  
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES και VPL-VW760ES: 
ενσωματωμένος πομπός RF 3D
Δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερικό πομπό ή καλώδια. Οι βιντεοπροβολείς μας 
διαθέτουν ενσωματωμένο πομπό RF 3D και συγχρονίζονται αυτόματα με γυαλιά 
RF 3D. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη σταθερότητα και ευρύτερη κάλυψη 
(ακτίνα έως και 10 m). Τα γυαλιά RF 3D (X105-RF-X1) είναι προαιρετικό αξεσουάρ. 
Με επιπλέον ζευγάρια, μπορούν όλοι να απολαύσουν την πλήρη ένταση του 
περιεχομένου 3D.
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3D – Ελάτε πιο κοντά στη δράση 



Μετατροπή 2D σε 3D
Η Sony πρωτοπορεί με μια διαρκώς αυξανόμενη συλλογή ταινιών, 
αθλητικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων με λεπτομέρειες 4K και 
Full HD 3D. Οι βιντεοπροβολείς 3D της Sony μετατρέπουν, επίσης, 
εικόνες 2D σε 3D, επομένως μπορείτε να απολαύσετε μια κλασική 
ταινία σε εντελώς νέα διάσταση.

Ενσωματωμένος πομπός RF 3D
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένο πομπό 
RF 3D και συγχρονίζονται αυτόματα με γυαλιά RF 
3D. Τα γυαλιά RF 3D είναι προαιρετικό αξεσουάρ. 

VPL-VW5000ES/VPL-VW550ES/ 
 VPL-HW65ES/VPL-HW45ES/ 
VPL-VZ1000ES/LSPX-W1S/ 

VPL-VW260ES/VPL-VW360ES/  
VPL-VW760ES

Ενσωματωμένο RF

Εξωτερικός 
(προαιρετικό 
αξεσουάρ)

Μη διαθέσιμο

Οδήγηση πάνελ 
SXRD™ (240 Hz)

Πραγματική 
εικόνα

Κλείστρο 
γυαλιών

Δυναμικός 
έλεγχος λυχνίας

Εικόνα προβολής

Δεξιά
Δεξιά Δεξιά Δεξιά

Αριστερά Αριστερά Αριστερά
Αριστερά

Υψηλό 
επίπεδο

Χαμηλό 
επίπεδο

Αριστερά κρύσταλλα ανοιχτά Δεξιά κρύσταλλα ανοιχτά

Χρόνος

0/240 δευτ. 1/240 δευτ. 2/240 δευτ. 3/240 δευτ. 4/240 δευτ.

Κλειστό
Κλειστό

Κλειστό
Κλειστό

Κλειστό
Κλειστό

Κλειστό
Κλειστό

Κλειστό

Ξεχωριστές λειτουργίες 
2Dκαι 3D 
Πέρα από την αυτόματη αναγνώριση 
περιεχομένου 2D και 3D, οι βιντεοπροβολείς 
οικιακού κινηματογράφου της Sony 
επιτρέπουν την προεπιλογή από μια σειρά 
επιλογών προβολής: Τυπική, Δυναμική, 
Κινηματογράφος, Παιχνίδι και Φωτογραφία.

Προσαρμόσιμες 
ρυθμίσεις 
Η τεχνολογία βιντεοπροβολέα 3D της 
Sony παρέχει επιπλέον έλεγχο της 
εικόνας 3D. Προσαρμόστε το βάθος και 
τη φωτεινότητα του 3D στις συνθήκες του 
χώρου σας ή δείτε την εικόνα ακριβώς 
όπως σας αρέσει.  
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Μεγαλύτερη κάλυψη και 
σταθερότητα με μετάδοση RF 3D.



Αθόρυβος 
ανεμιστήρας
Οι βιντεοπροβολείς οικιακού 
κινηματογράφου SXRD της Sony 
λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα 
και διαθέτουν προηγμένο σύστημα 
εκκένωσης του αέρα. Το σύστημα ψύξης 
υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει ότι ο 
θόρυβος του ανεμιστήρα διατηρείται 
στο ελάχιστο, επιτρέποντάς σας να 
συγκεντρωθείτε στην ταινία ή το 
παιχνίδι σας χωρίς περισπασμούς.

Ιδανικό για οικιακή
αυτοματοποίηση
Συμβατότητα με πολλά οικιακά 
συστήματα αυτοματισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των Crestron 
Connected, AMX και Control4 SDDP.  
Τα μοντέλα VPL-VW5000ES,  
VPL-VW550ES, VPL-HW65ES,  
VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S,  
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES και  
VPL-VW760ES διαθέτουν διασύνδεση 
RS232, έλεγχο RJ45 και ακροδέκτη IR-IN.
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Απίστευτες δυνατότητες για κορυφαία κινηματογραφική εμπειρία



Ενημερώσεις μέσω USB 
Για να αξιοποιείτε στο έπακρο τις 
δυνατότητές τους, οι βιντεοπροβολείς 
VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-HW65ES, 
VPL-HW45ES, VPL-VZ1000ES, VPL-VW260ES, 
VPL-VW360ES και LSPX-W1S διαθέτουν θύρα 
USB, για να λαμβάνουν αυτόματα την πιο 
πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού 
απευθείας στη συσκευή. 

Μνήμη θέσης εικόνας
(VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, 
VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S,   
VPL-VW360ES, VPL-VW760ES μόνο)
Η λειτουργία αυτή απομνημονεύει τη 
θέση του φακού ζουμ. Μπορείτε να την 
αντιστοιχίσετε με την αναλογία εικόνας 
μιας ταινίας (όπως 16:9 και Cinemascope) 
και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για 
μελλοντική παρακολούθηση.

Μετατόπιση φακού με δυνατότητα 
προσαρμογής
Η θέση της προβαλλόμενης εικόνας (οριζόντια και κατακόρυφη) μπορεί να 
προσαρμοστεί εύκολα με τη λειτουργία μετατόπισης φακού. Με αυτόν τον τρόπο, 
ο βιντεοπροβολέας μπορεί να τοποθετηθεί και να εγκατασταθεί σε περισσότερα 
σημεία, χωρίς απώλεια στην ποιότητα της εικόνας. Τα μοντέλα VPL-HW65ES και 
VPL-HW45ES μπορούν να προσαρμοστούν 71% κατακόρυφα και 25% οριζόντια.  
Τα μοντέλα VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-VW260ES, VPL-VW360ES και  
VPL-VW760ES έχουν εύρος μετατόπισης έως 85% κατακόρυφα και 31% οριζόντια, 
καθώς και ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα φακού. 

Ευθυγράμμιση πάνελ
Για να εξασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα, όλα τα μοντέλα διαθέτουν 
ηλεκτρονική ευθυγράμμιση πάνελ για ακριβή 
τοποθέτηση των κόκκινων και μπλε στοιχείων 
σε κάθε pixel. Μπορείτε να κάνετε ακόμα και 
απειροελάχιστες προσαρμογές, της τάξης του 
0,1 pixel, για να επιτύχετε μέγιστη καθαρότητα.
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Απίστευτες δυνατότητες για κορυφαία κινηματογραφική εμπειρία
Οι βιντεοπροβολείς της Sony διαθέτουν ένα πλήθος πρωτοποριακών 
δυνατοτήτων που είναι εύκολες στη χρήση και το χειρισμό.

16:9 Με μνήμη θέσης εικόνας16:9 Χωρίς μνήμη θέσης εικόνας



Ο πιο εξελιγμένος βιντεοπροβολέας οικιακού κινηματογράφου 4Κ στον κόσμο.

VPL-VW5000ES

Ο νέος βιντεοπροβολέας VPL-VW5000ES είναι ο καλύτερος 
βιντεοπροβολέας στον κόσμο, σχεδιασμένος για να φέρει 
πραγματικά τον κινηματογράφο στο σπίτι σας. Διαθέτει 
εντυπωσιακή ανάλυση 4K με έναν νέο μηχανισμό φωτισμού λέιζερ, 
φωτεινότητα 5.000 lumen και συμβατότητα με υψηλό δυναμικό 
εύρος (HDR), ενώ προσφέρει περισσότερες από 20.000 ώρες 
λειτουργίας σχεδόν χωρίς καμία συντήρηση. 

Βασικές δυνατότητες:

• Ανάλυση 4K: 4.096 x 2.160 – υπερ-τετραπλάσια ανάλυση από το 
Full HD 

• 5.000 ANSI Lumen 

• Τεχνολογία λέιζερ για έως 20.000 ώρες λειτουργίας σχεδόν χωρίς 
συντήρηση.*

• Άμεση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

• Τεχνολογία χρωμάτων TRILUMINOS: μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων

• Motionflow: λιγότερη θόλωση σε σκηνές γρήγορης δράσης, έως 
και 4K

• Μνήμη θέσης εικόνας

• 4K/60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (νέο πρότυπο 4K)

• Συμβατότητα RF για βελτιωμένη προβολή 3D

• True 4K HDR – Το υψηλό δυναμικό εύρος σάς φέρνει ακόμα πιο 
ρεαλιστική εικόνα με υψηλότερη αντίθεση, πιο πλούσια χρώματα 
και ακόμα περισσότερα επίπεδα φωτεινότητας, από το βαθύ 
πλούσιο μαύρο έως και τα έντονα, εντυπωσιακά φωτεινά σημεία. 
(HDR10 και HyLG)

Πηγή φωτισμού λέιζερ —
χωρίς αλλαγές λυχνίας 
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*Ο πραγματικός αριθμός των ωρών εξαρτάται από τη χρήση και το 
περιβάλλον
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Πρακτική σχεδίαση 
με μικρότερο 
μέγεθος από το 
κορυφαίο μοντέλο 
μας, για μεγαλύτερη 
ευελιξία 
εγκατάστασης

Ενσωματωμένος  
πομπός RF 3D

Εξαιρετική απόδοση εικόνας: όταν θέλετε μόνο το καλύτερο, χωρίς συμβιβασμούς.

VPL-VW760ES

Απολαύστε ψυχαγωγία κινηματογραφικής ποιότητας όπως την 
ονειρευόσασταν. Ο βιντεοπροβολέας VPL-VW760ES θέτει νέα 
πρότυπα στην τεχνολογία οικιακού κινηματογράφου, έχοντας να 
επιδείξει καταπληκτικά επίπεδα απόδοσης εικόνας που κανονικά θα 
περιμένατε από μεγαλύτερους και ακριβότερους βιντεοπροβολείς.  
Η πηγή φωτισμού λέιζερ μεγάλης διάρκειας παράγει ισχυρή 
φωτεινότητα 2.000 lumen. Τα επίπεδα φωτισμού λέιζερ ελέγχονται 
με ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας πραγματικά 
θεαματικό εύρος δυναμικής αντίθεσης με το πιο πρόσφατο 
περιεχόμενο 4K HDR.

Βασικές δυνατότητες:

•  Προηγμένο πάνελ SXRD

•  Υψηλή φωτεινότητα 2.000 ANSI Lumen

• Τεχνολογία λέιζερ για έως 20.000 ώρες λειτουργίας σχεδόν χωρίς 
συντήρηση.*

•  Κινηματογραφική ποιότητα 4K με υπερ-τετραπλάσια ανάλυση από 
το Full HD

•  Έλεγχος στάθμης φωτισμού λέιζερ σε πραγματικό χρόνο για 
εξαιρετική δυναμική αντίθεση

•  Η τεχνολογία Reality Creation αναβαθμίζει τις ταινίες από Full HD  
σε 4K

•  Συμβατότητα αναμορφικού φακού για 4K

• Τεχνολογία TRILUMINOS για μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων

•  Υποστηρίζει τα νέα πρότυπα, όπως 4K HDR 60p 10 bit (HDR10/HLG)

•  Συμβατές είσοδοι HDMI 18 Gbps

•  4K Motionflow για εξαιρετικά ομαλές, φυσικές σκηνές δράσης

•  Πίσω εξαγωγή ανεμιστήρα για βέλτιστη ποιότητα εικόνας 

• Αυτόματη βαθμονόμηση
*Ο πραγματικός αριθμός των ωρών εξαρτάται από τη χρήση και το περιβάλλον

 

Εισαγωγή 
αέρα

Πίσω εξαγωγή  
αέρα
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Μηχανοκίνητος 
φακός



Πρακτική σχεδίαση 
με μικρότερο 
μέγεθος από το 
κορυφαίο μοντέλο 
μας, για μεγαλύτερη 
ευελιξία 
εγκατάστασης

Ενσωματωμένος  
πομπός RF 3D

Μηχανοκίνητος 
φακός

Για τους λάτρεις του οικιακού κινηματογράφου: ένας βιντεοπροβολέας 4K, με 
πληθώρα προηγμένων δυνατοτήτων.

VPL-VW550ES

Φανταστείτε την απόλυτα καθηλωτική κινηματογραφική 
ποιότητα 4K στο σπίτι σας. Ιδανικός για τους λάτρεις του 
οικιακού κινηματογράφου, ο βιντεοπροβολέας 4K VPL-
VW550ES προσφέρει ανάλυση εικόνας 4096 x 2160, 
υπερ-τετραπλάσια από το Full HD. Ο εξαιρετικά υψηλός 
λόγος δυναμικής αντίθεσης 350.000:1 και η φωτεινότητα 
1.800 ANSI Lumen παράγουν εντυπωσιακές λεπτομέρειες 
και πλούσια, πιστά χρώματα —ακόμα και σε χώρους με 
άπλετο φως. 

Βασικές δυνατότητες:

•  4K: υπερ-τετραπλάσια ανάλυση σε σύγκριση με το Full HD 

• Προηγμένα πάνελ SXRD και τεχνολογία Iris3 

• Υψηλός λόγος δυναμικής αντίθεσης 350.000:1 

• Υψηλή φωτεινότητα: 1.800 ANSI Lumen

• Reality Creation: Αναβάθμιση 4K 

• Τεχνολογία χρωμάτων TRILUMINOS: ευρύτερη γκάμα 
χρωμάτων 

•  Υποστηρίζει τα νέα πρότυπα, όπως 4K HDR 60p 10 bit 
(HDR10/HLG)

• Νέα τεχνολογία Motionflow: Η λειτουργία "Combination" 
μειώνει τη θόλωση, ενώ η λειτουργία "True Cinema" 
διατηρεί το αρχικό περιεχόμενο 24p

• Μνήμη θέσης εικόνας 

• 4K/60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (νέο πρότυπο 4K)

• Ενσωματωμένος πομπός RF για βελτιωμένη προβολή 3D 

• Αυτόματη βαθμονόμηση 

Εισαγωγή 
αέρα

Εμπρός εξαγωγή
αέρα
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Πρακτική σχεδίαση 
με μικρότερο 
μέγεθος από το 
κορυφαίο μοντέλο 
μας, για μεγαλύτερη 
ευελιξία 
εγκατάστασης

Ενσωματωμένος  
πομπός RF 3D

Μηχανοκίνητος 
φακός

Δείτε το με τα μάτια σας: απολαύστε μια συναρπαστική και ρεαλιστική εμπειρία σε 
πραγματική ποιότητα 4K HDR.

VPL-VW360ES

Γεμίστε κάθε χώρο με καθηλωτικές κινηματογραφικές εικόνες σε 

πραγματική ανάλυση 4K. Ο βιντεοπροβολέας VPL-VW360ES αποτελεί 

μια κομψή προσθήκη σε οποιονδήποτε χώρο. Η προηγμένη τεχνολογία 

πάνελ SXRD διασφαλίζει ζωντανές εικόνες με άψογες λεπτομέρειες, σε 

πραγματική ανάλυση 4K και εντυπωσιακή αντίθεση 200.000:1. Χάρη στη 

συμβατότητα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα 4K, είστε εξασφαλισμένοι για 

το μέλλον, καθώς θα μπορείτε να αξιοποιείτε στο έπακρο το σημερινό και 

μελλοντικό περιεχόμενο. Ο βιντεοπροβολέας είναι πλήρως εξοπλισμένος 

και ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα σύγχρονα συστήματα οικιακού 

κινηματογράφου AV και αυτοματισμού, χάρη στη λειτουργία "Auto 

Calibration" που εξασφαλίζει εξαιρετικές εικόνες χωρίς κόπο. 

Βασικές δυνατότητες:

•  Προηγμένο πάνελ SXRD

•  Κινηματογραφική ποιότητα 4K με υπερ-τετραπλάσια ανάλυση σε 
σύγκριση με το Full HD

•  Απολαύστε ταινίες 4K HDR και υπηρεσίες streaming με διάφορες 
επιλογές φωτεινότητας

•  Τεχνολογία Advanced Iris για θεαματικό εύρος δυναμικής αντίθεσης 
200.000:1

•  Υψηλή φωτεινότητα 1.500 ANSI Lumen

•  Η τεχνολογία Reality Creation αναβαθμίζει τις ταινίες από Full HD σε 4K

• Τεχνολογία TRILUMINOS για μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων

•  Υποστηρίζει τα νέα πρότυπα, όπως 4K HDR 60p 10 bit (HDR10/HLG)

•  Ενσωματωμένος πομπός RF συμβατός με τυπικά γυαλιά RF 3D

•  Ευέλικτες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου για ευέλικτη 
εγκατάσταση 

• Αυτόματη βαθμονόμηση

Εισαγωγή 
αέρα

Εμπρός εξαγωγή
αέρα
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Πρακτική σχεδίαση 
με μικρότερο 
μέγεθος από το 
κορυφαίο μοντέλο 
μας, για μεγαλύτερη 
ευελιξία 
εγκατάστασης

Ενσωματωμένος  
πομπός RF 3D

Μηχανοκίνητος 
φακός

Κινηματογραφική οικιακή ψυχαγωγία, σε πανέμορφη πραγματική ανάλυση 4K HDR.

VPL-VW260ES

Απολαύστε ταινίες σε δίσκους και δημοφιλείς 
υπηρεσίες streaming με αληθινή ευκρίνεια 4Κ. Το 
VPL-VW260ES ζωντανεύει την ψυχαγωγία, χάρη στην 
τεχνολογία πάνελ SXRD για εξαιρετική καθαρότητα, 
χρώμα και αντίθεση. Υποστηρίζει το HDR καθώς και άλλα 
νέα πρότυπα εικόνας, διασφαλίζοντας αξέχαστη 
εμπειρία, τώρα και στο μέλλον.

Βασικές δυνατότητες:

•  Προηγμένο πάνελ SXRD

•  Κινηματογραφική ποιότητα 4K με υπερ-τετραπλάσια 
ανάλυση σε σύγκριση με το Full HD

•  Απολαύστε ταινίες 4K HDR και υπηρεσίες streaming με 
διάφορες επιλογές φωτεινότητας

•  Υψηλή φωτεινότητα 1.500 ANSI Lumen

•  Η τεχνολογία Reality Creation αναβαθμίζει τις ταινίες 
από Full HD σε 4K

• Τεχνολογία TRILUMINOS για μεγαλύτερο εύρος 
χρωμάτων

•  Υποστηρίζει τα νέα πρότυπα, όπως 4K HDR 60p 10 bit 
(HDR10/HLG)

•  Ενσωματωμένος πομπός RF συμβατός με τυπικά 
γυαλιά RF 3D

•  Ευέλικτες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου για 
ευέλικτη εγκατάσταση

Εισαγωγή 
αέρα

Εμπρός εξαγωγή
αέρα
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Reality Creation –  
Λειτουργία υπερ-ανάλυσης

Ενσωματωμένο RF 3D

Υψηλή φωτεινότητα 1.800 lumen

Βιντεοπροβολέας οικιακού κινηματογράφου Full HD 3D για απίστευτη κινηματογραφική 
εμπειρία στο σπίτι, πολύ ανώτερη από τις δυνατότητες της τηλεόρασης.

VPL-HW65ES
22
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Ο βιντεοπροβολέας οικιακού κινηματογράφου Full HD 
3D VPL-HW65ES χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη 
τεχνολογία και παρέχει κορυφαία κινηματογραφική 
εμπειρία στο σπίτι. Με πλήθος πρωτοποριακών 
δυνατοτήτων που βασίζονται στην πιο πρόσφατη οπτική 
μηχανή της Sony, χρησιμοποιεί την τεχνολογία Reality 
Creation, για να βελτιώσει σημαντικά το περιεχόμενο 
υψηλής ευκρίνειας, αναπαράγοντας χρώματα και υφές 
που χάνονται κατά τη συμπίεση των ταινιών σε δίσκο. Σας 
προσφέρει πιο ευκρινείς εικόνες Full HD, πολύ πιο κοντά 
στην αρχική ποιότητα 1080p.

Βασικές δυνατότητες:

• Προηγμένα πάνελ SXRD™ και τεχνολογία Iris3 

• Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 120.000:1 

• Υψηλή φωτεινότητα: 1.800 ANSI Lumen

• Λειτουργίες Bright Cinema και Bright TV

• Reality Creation 

• Λυχνία μεγάλης διάρκειας: έως 6.000 ώρες 

• Motionflow: ελαχιστοποίηση της θόλωσης σε σκηνές με 
γρήγορη δράση 

• Ενσωματωμένος πομπός RF 3D 

• Συμβατότητα με RF 3D (ο πομπός και τα γυαλιά RF 3D 
είναι προαιρετικά αξεσουάρ) 
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Reality Creation –  
Λειτουργία υπερ-ανάλυσης

Ενσωματωμένο RF 3D

Υψηλή φωτεινότητα 1.800 lumen

Απολαύστε ταινίες με ακόμα καλύτερη εικόνα στο σπίτι. Ζήστε μια μοναδική 
κινηματογραφική εμπειρία.

VPL-HW45ES

Το μοντέλο VPL-HW45ES είναι μια φανταστική 
επιλογή για τους λάτρεις του κινηματογράφου που 
αναζητούν την εντυπωσιακή εμπειρία του οικιακού 
κινηματογράφου σε εξαιρετικά προσιτή τιμή. 
Χρησιμοποιεί τις επαγγελματικές τεχνολογίες της Sony, 
στις οποίες περιλαμβάνονται τα προηγμένα πάνελ 
SXRD™ και η τεχνολογία Reality Creation για απίστευτα 
ευκρινείς εικόνες με κρυστάλλινη καθαρότητα. Χάρη στη 
φωτεινότητα χρώματος 1.800 lumen, μπορείτε να 
παρακολουθήσετε τις αγαπημένες ταινίες σας με την 
καλύτερη δυνατή ποιότητα σε 3D ή 2D.

Βασικές δυνατότητες:

• Προηγμένα πάνελ SXRD κινηματογραφικής ποιότητας

• Υψηλή φωτεινότητα: 1.800 ANSI Lumen

• Λειτουργίες Bright Cinema και Bright TV

• Λειτουργία βελτίωσης αντίθεσης.

• Reality Creation

• Motionflow: ελαχιστοποίηση της θόλωσης σε σκηνές 
με γρήγορη δράση

• Ενσωματωμένος πομπός RF 3D

• Ευρεία μετατόπιση φακού για μεγαλύτερη ευελιξία 
κατά την εγκατάσταση

• Αθόρυβος ανεμιστήρας: 22 db



Βιντεοπροβολέας εξαιρετικά μικρής εμβέλειας 4K με πηγή φωτισμού λέιζερ.

VPL-VZ1000ES

Συνδυάσαμε τις καλύτερες τεχνολογίες βιντεοπροβολής 
στον βιντεοπροβολέα VPL-VZ1000ES: πραγματική 
ανάλυση 4K HDR, πηγή φωτισμού λέιζερ και 
δυνατότητες εξαιρετικά μικρής εμβέλειας. Σχεδιάστηκε 
ειδικά για χώρους οικιακού κινηματογράφου και 
σκοτεινά δωμάτια, για την καλύτερη δυνατή 
κινηματογραφική εμπειρία. 

Βασικές δυνατότητες:

• Υψηλή φωτεινότητα: Φωτεινότητα χρώματος 2.500 
lumen, υψηλή ποιότητα εικόνας (4.096 x 2.160 pixel)

• Διαγώνιος 120 ίντσες και ζουμ έως 80 ίντσες*

• 20.000 ώρες λειτουργίας σχεδόν χωρίς συντήρηση και 
χωρίς αντικατάσταση λυχνίας

• Γρήγορη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

• Τοποθέτηση στο δάπεδο ή στην οροφή, με προβολή 
μπροστά και πίσω για μεγαλύτερη ευελιξία 
εγκατάστασης

• Η σχεδίαση "Blend-in" ταιριάζει σχεδόν σε κάθε 
διακόσμηση και περιβάλλον τοποθέτησης

* Κατά την προβολή σε μορφή 17:9. Επιτυγχάνεται 
από την απόσταση 7 ιντσών και 0 ιντσών 
αντίστοιχα από την οθόνη.
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Φακός 
εξαιρετικά 
μικρής 
εμβέλειας 4Κ

Πηγή φωτισμού 
λέιζερ
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Η ιδανική 
τελευταία πινελιά
Προσθέστε μια πινελιά απόλυτης 
πολυτέλειας, κατάλληλης για κάθε χώρο, 
με το αποκλειστικό ξύλινο έπιπλο για τον 
βιντεοπροβολέα VPL-VZ1000ES της Sony. 

Ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη 
από τους δεξιοτέχνες στα έπιπλα 
οπτικοακουστικών συσκευών Intus 
Harmonia στη βόρεια Γαλλία, αυτή η λύση 
αποθήκευσης αναδεικνύει μοναδικά το 
σύστημα home cinema στο σπίτι σας.

Η διακριτική κονσόλα προσφέρει χώρο 
αποθήκευσης για τον βιντεοπροβολέα, με 
επαρκή εξαερισμό και πρακτική 
αποθήκευση καλωδίων. Ακόμα, διαθέτει 
παραπάνω χώρο για τον επιπλέον 
εξοπλισμό ενός οπτικοακουστικού 
συστήματος, καθώς και για δίσκους και 
βιβλία, ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
Διαθέσιμο κατά παραγγελία, σε έξι 
διαφορετικές επιλογές χρώματος και ξύλου.



Life Space UX: Βιντεοπροβολέας εξαιρετικά μικρής εμβέλειας 4Κ LSPX-W1S.

LSPX-W1S

Μετατρέψτε τον τοίχο σας σε ένα πραγματικό 
παράθυρο σε έναν άλλο κόσμο. Απολαύστε σκηνές, 
εκδηλώσεις τέχνης, ταινίες ή σπορ με εκτεταμένη εικόνα 
147 ιντσών και 4 φορές καλύτερη ευκρίνεια από την 
ανάλυση Full HD.

Μεταφέρετε έναν κόσμο μοναδικής ψυχαγωγίας στο 
σαλόνι σας με το βιντεοπροβολέα 4Κ Life Space UX της 
Sony που παρέχει εντυπωσιακά λεπτομερή εικόνα. 
Απολαύστε ταινίες, συναυλίες, άλλες εκδηλώσεις τέχνης 
και πολλά περισσότερα. Η φαντασία σας είναι μόνο η 
αρχή.

Βασικές δυνατότητες:

• Υψηλή φωτεινότητα: 2.000 lumen

• Πηγή φωτισμού λέιζερ για 20.000 ώρες λειτουργίας 
σχεδόν χωρίς συντήρηση και χωρίς αντικατάσταση 
λυχνίας 

• 4Κ, εξαιρετικά μικρής εμβέλειας

• Κομψή σχεδίαση αλουμινίου 

• Χειροποίητο έπιπλο σχεδιασμένο από τον Yusuke 
Tsujita 

• Ήχος 40 W + 40 W
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Πλαίσια για 
αποθήκευση

Πλαίσια για 
αποθήκευσηΗχείαΗχεία

Φακός 
εξαιρετικά 
μικρής 
εμβέλειας 4Κ

Πηγή φωτισμού 
λέιζερ
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Μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc ποιότητας 4K Ultra HD, σχεδιασμένη για 
καθηλωτική ψυχαγωγία.

UBP-X1000ES

Αυτή η αριστοτεχνική συσκευή αναπαραγωγής γενικής 
χρήσης αναπαράγει αβίαστα εικόνες και ήχο υψηλής 
ποιότητας. Είναι συμβατή με πολλά φορμά και πρότυπα 
πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων των 4K HDR και των πιο 
πρόσφατων πρότυπων streaming. Επιπλέον, χάρη στην 
υποστήριξη ήχου surround που βασίζεται σε αντικείμενα 
και στον ήχο υψηλής ανάλυσης, ετοιμαστείτε για την πιο 
ρεαλιστική ηχητική εμπειρία. Είναι το ιδανικό συμπλήρωμα 
για τα σύγχρονα, περίπλοκα περιβάλλοντα οικιακού 
κινηματογράφου, χάρη στις πολυάριθμες επιλογές 
συνδεσιμότητας και ελέγχου που διαθέτει.

Βασικές δυνατότητες:
•  Απολαύστε ταινίες 4K HDR και υπηρεσίες streaming
•  Αναπαραγωγή σχεδόν οποιουδήποτε δίσκου ή μορφής 

αρχείου
•  Dolby Atmos® 3D, DTS:X και ήχος υψηλής ανάλυσης
•  Ακρόαση σε πολλά δωμάτια
•  Bluetooth® για ιδιωτική ακρόαση με ασύρματα ακουστικά
•  Υψηλής ποιότητας κατασκευή με περίβλημα FB
•  Πιστοποίηση από κορυφαίους προμηθευτές λύσεων 

οικιακής αυτοματοποίησης
•  Κάλυψη PrimeSupport που περιλαμβάνει προηγμένη 

υπηρεσία αντικατάστασης (θα σας στείλουμε ένα νέο 
μοντέλο στην σπάνια περίπτωση που το προϊόν 
παρουσιάσει πρόβλημα)
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Ανάλυση 4K 
Η ανάλυση 4K εξελίσσεται ραγδαία στην τυπική ανάλυση για 
την επαγγελματική αγορά κινηματογράφου. Παρέχει εικόνες 
4096 x 2160, με ανάλυση υπερ-τετραπλάσια του Full HD.  
Τα πάνελ SXRD 4K για τους βιντεοπροβολείς VPL-VW5000ES, 
VPL-VW550ES, LSPX-W1S,VPL-VZ1000ES, VPL-VW760ES, 
VPL-VW360ES και VPL-VW260ES είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας 
μας στον χώρο του επαγγελματικού κινηματογράφου. Παράγουν 
εικόνα με εγγενή ανάλυση 4K χωρίς τεχνητή αύξηση pixel. 

Reality Creation 
Το αποκλειστικό μας σύστημα αναβάθμισης υπερ-ανάλυσης, 
Reality Creation, βελτιώνει σημαντικά το περιεχόμενο υψηλής 
ευκρίνειας, επιτρέποντας στους θεατές να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις βιβλιοθήκες Blu-ray Disc™ που διαθέτουν.  
Αναπαράγει χρώματα και υφές που χάνονται κατά τη συμπίεση 
του αρχικού περιεχομένου σε δίσκο.

Υψηλό Δυναμικό Εύρος (HDR)  
Απολαύστε ακόμα περισσότερα επίπεδα φωτεινότητας με το 
HDR, την ανερχόμενη μορφή βίντεο που επιτρέπει στους 
δημιουργούς περιεχομένου να επεκτείνουν τη δημιουργικότητά 
τους. Το περιεχόμενο HDR θα είναι σύντομα διαθέσιμο από τις 
μεγαλύτερες υπηρεσίες βίντεο, όπως το Netflix και το Amazon 
Instant Video. (Μόνο στα μοντέλα VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, 
VPL-VZ1000ES, VPL-VW760ES, VPL-VW360ES και VPL-VW260ES)

ΟΘΟΝΗ Triluminos™ 
Οι βιντεοπροβολείς VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, LSPX-W1S, 
VPL-VZ1000ES, VPL-VW760ES, VPL-VW360ES και VPL-VW260ES 
αξιοποιούν τη μοναδική τεχνολογία TRILUMINOS™, 
παράγοντας μεγαλύτερο χρωματικό εύρος και 
αναπαράγοντας περισσότερους τόνους και υφές από ένα 
τυπικό σύστημα βιντεοπροβολέα. Το αποτέλεσμα είναι 
μεγαλύτερη καθαρότητα, βάθος και ρεαλισμός.

Motionflow και New Motionflow 

Στις σκηνές με γρήγορη δράση, η τεχνολογία Motionflow της 
Sony προβάλλει διπλάσιο αριθμό εικόνων και μεταβάσεων ανά 
δευτερόλεπτο σε σύγκριση με το Full HD, για ελάχιστη θόλωση. 
Η λειτουργία “Combination”* δημιουργεί πρόσθετα σκούρα καρέ 
μειώνοντας τη θόλωση για πιο φυσική κίνηση, ενώ η λειτουργία 
“True Cinema”* διατηρεί τις πρόσθετες συνδυαστικές σκούρες 
και τεχνητές εικόνες σε κάθε καρέ. (VPL-HW45ES, VPL-HW65ES, 
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES, VPL-VW550ES, LSPX-W1S)

*Δεν διατίθενται στα μοντέλα VPL-HW45ES και LSPX-W1S

Μείωση θορύβου 
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν τη λειτουργία "Μείωση 
θορύβου" για μείωση της τραχύτητας ή του θορύβου 
της εικόνας. 

Αλλαγή θέσης μενού 
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της θέσης του 
μενού για ευκολότερη προσαρμογή της εικόνας.

Φακός Crisp Focus (ARC-F) 
Ένας ειδικά κατασκευασμένος φακός ευκρινούς 
εστίασης αξιοποιεί πλήρως την ανάλυση 4K ή Full HD, 
για να προσφέρει κορυφαία ανάλυση και εστίαση.

Λειτουργία αναμορφικού ζουμ 
Η λειτουργία αναμορφικού ζουμ επιτρέπει στους 
βιντεοπροβολείς να συμπιέσουν την εικόνα 
κατακόρυφα, ώστε ο προσαρτημένος αναμορφικός 
φακός να μπορεί να τη διευρύνει οριζόντια, 
επιτρέποντάς σας να προβάλλετε ταινίες με 
εντυπωσιακό λόγο εικόνας 2,35:1, όπως στους 
πραγματικούς κινηματογράφους.

Γλωσσάρι τεχνικών όρων 
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VPL-VW5000ES VPL-VW760ES VPL-VW550ES/B 
VPL-VW550ES/W

VPL-VW360ES/B 
VPL-VW360ES/W

VPL-VW260ES/B
VPL-VW260ES/W

Σύστημα οθόνης
Πάνελ SXRD™ υψηλού ρυθμού ανανέωσης 

καρέ Πάνελ SXRD™ υψηλού ρυθμού ανανέωσης καρέ Πάνελ SXRD™ υψηλού ρυθμού ανανέωσης καρέ Πάνελ SXRD™ υψηλού ρυθμού ανανέωσης καρέ Πάνελ SXRD™ υψηλού ρυθμού ανανέωσης καρέ

Έξοδος φωτός 5.000 lm 2.000 Im 1.800 lm 1.500 lm 1.500 lm

Λόγος αντίθεσης ∞:1 (Δυναμική αντίθεση) ∞:1 (Δυναμική αντίθεση) 350.000:1 (Δυναμική αντίθεση) 200.000:1 (Δυναμική αντίθεση) -

Στοιχεία 
προβολής

Πραγματικό  
μέγεθος 
προβολής

0,74" x 3 0,74" x 3 0,74" x 3 0,74" x 3 0,74" x 3

Πραγματικά 
pixel

4K (4.096 x 2.160) x3 / 26.542.080 pixel
4K (4.096 x 2.160) x3 /  

26.542.080 pixel
4K (4.096 x 2.160) x3 /  

26.542.080 pixel
4K (4.096 x 2.160) x3 /  

26.542.080 pixel
4K (4.096 x 2.160) x3 /  

26.542.080 pixel

Φακός 
προβολής

Ζουμ / 
Εστίαση

Ηλεκτρικό (Περίπου 2,1 x) / Ηλεκτρική Μη αυτόματο (Περίπου 2,1 x) Ηλεκτρικό (Περίπου 2,1 x) / Ηλεκτρική Μη αυτόματο (Περίπου 2,1 x) Μη αυτόματο (Περίπου 2,1 x)

Μετατόπιση 
φακού

Ηλεκτρικό, Κ: +/-80% Ο: +/-31% Μη αυτόματη +/-85% +/-80% Ηλεκτρική, Κ: +85% / -80% Ο: +/-31% Μη αυτόματη +/-85% +/-80%
 

Μη αυτόματη +/-85% +/-80%

Πηγή φωτισμού Τύπος διόδου λέιζερ Τύπος διόδου λέιζερ Λυχνία εξαιρετικά υψηλής πίεσης,  
τύπου 280 W

Λυχνία εξαιρετικά υψηλής πίεσης,  
τύπου 225 W

Λυχνία εξαιρετικά υψηλής πίεσης,  
τύπου 225 W

Λόγος προβολής
1,27 - 2,73 : 1 Προαιρετικά: VPLL-Z7008 : 0,8 - 1,02 

:1 1,38 - 2,83 : 1  1,38- 2,83 : 1    1,38- 2,83 : 1   1,38- 2,83 : 1   

Τεχνολογία Reality Creation ΝΑΙ (Reality Creation 4K) ΝΑΙ (Reality Creation 4K) ΝΑΙ (Reality Creation 4K) ΝΑΙ (Reality Creation 4K) ΝΑΙ (Reality Creation 4K)

Συμβατότητα με HDR10 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Συμβατότητα με HDR HLG ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

4K 60P ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Δυνατότητα 3D ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Πομπός 3D Ενσωματωμένος πομπός RF Ενσωματωμένος πομπός RF Ενσωματωμένος πομπός RF Ενσωματωμένος πομπός RF Ενσωματωμένος πομπός RF

Γυαλιά 3D TDG-BT500A (προαιρετικά) TDG-BT500A (προαιρετικά) TDG-BT500A (προαιρετικά) TDG-BT500A (προαιρετικά) TDG-BT500A (προαιρετικά) 

Αυτόματη βαθμονόμηση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Μη αυτόματη βαθμονόμηση Διόρθωση χρώματος HSV Διόρθωση χρώματος HSV Διόρθωση χρώματος HSV Διόρθωση χρώματος HSV Διόρθωση χρώματος HSV

Μνήμη θέσης εικόνας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Advanced Iris - - Εκδ. 3 Εκδ. 3 -

Λειτουργίες εικόνας 9 λειτουργίες 9 λειτουργίες 9 λειτουργίες 9 λειτουργίες 9 λειτουργίες

Λειτουργίες gamma 11 λειτουργίες 11 λειτουργίες 11 λειτουργίες 11 λειτουργίες 11 λειτουργίες

Ευθυγράμμιση πάνελ Ναι (Μετατόπιση / Ζώνη) Ναι (Μετατόπιση / Ζώνη) Ναι (Μετατόπιση / Ζώνη) Ναι (Μετατόπιση / Ζώνη) Ναι (Μετατόπιση / Ζώνη)

Ηχεία - - - - -

Ακουστικός θόρυβος 35 dB 24 dB 26 dB 26 dB 26 dB

Απαιτήσεις ισχύος
AC 100 V έως 240 V,  

3,5 A έως 1,5 A, 50/60 Hz AC 100-240 V 50/60 Hz
AC 100 V έως 240 V,  

4,1 A έως 1,7 A, 50/60 Hz
AC 100 - 240 V 50/60 Hz AC 100 - 240 V 50/60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος Μέγ. 1.200 W Μέγ. 450 W 390 W 350 W 350 W

Χρώμα σώματος Μαύρο Μαύρο Μαύρο/Λευκό Μαύρο/Λευκό Μαύρο/Λευκό

Τυπικές εξωτερικές διαστάσεις Π 550 x Υ 228 x Β 880 mm Π 560 x Υ 223 x Β 495 mm Π 496 x Υ 202 x Β 464 mm Π 496 x Υ 195 x Β 464 mm Π 496 x Υ 195 x Β 464 mm

Βάρος Περίπου 43 kg Περίπου 20 kg Περίπου 14 kg Περίπου 14 kg Περίπου 14 kg

Προδιαγραφές βιντεοπροβολέων οικιακού κινηματογράφου
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VPL-HW65ES/B 
VPL-HW65ES/W VPL-HW45ES/W VPL-VZ1000ES LSPX-W1S

Σύστημα οθόνης Πάνελ SXRD™ υψηλού ρυθμού ανανέωσης καρέ Πάνελ SXRD™ υψηλού ρυθμού ανανέωσης καρέ Πάνελ SXRD™ υψηλού ρυθμού ανανέωσης καρέ Πάνελ SXRD™ υψηλού ρυθμού ανανέωσης καρέ

Έξοδος φωτός 1.800 lm 1.800 lm 2.500 lm 2.000 lm

Λόγος αντίθεσης 120.000:1 (Δυναμική αντίθεση) - ∞:1 (Δυναμική αντίθεση) ∞:1 (Δυναμική αντίθεση)

Στοιχεία 
προβολής

Πραγματικό  
μέγεθος προβολής

0,61" x 3 0,61" x 3 0,74" x 3 0,74" x 3

Πραγματικά pixel
Full HD (1.920 x 1.080) x3 /  

6.220.800 pixel
Full HD (1.920 x 1.080) x3 /  

6.220.800 pixel
4K (4.096 x 2.160) x3 /  

26.542.080 pixel
4K (4.096 x 2.160) x3 /  

26.542.080 pixel

Φακός 
προβολής

Ζουμ / Εστίαση Μη αυτόματο (περίπου 1,6 x) / Μη αυτόματη Μη αυτόματο (περίπου 1,6 x) / Μη αυτόματη Ηλεκτρικό (Περίπου 2,1 x) / Ηλεκτρική Ηλεκτρικό (Περίπου 2,06 x) / Ηλεκτρική

Μετατόπιση φακού Μη αυτόματη, Κ: +/-71% / Ο: +/-25% Μη αυτόματη, Κ: +/-71% / Ο: +/-25%
 

Ηλεκτρική, Κ +/-6 % Ο: +/-3 % Ηλεκτρική, Κ: +/-80% / Ο: +/-31%

Πηγή φωτισμού
Λυχνία εξαιρετικά υψηλής πίεσης,  

τύπου 200 W
Λυχνία εξαιρετικά υψηλής πίεσης,  

τύπου 200 W
Τύπος διόδου λέιζερ Τύπος διόδου λέιζερ

Λόγος προβολής 1,36 - 2,16 : 1 1,36 - 2,16 : 1 0,16 - 0,25 : 1  0,16 - 0,25 : 1

Τεχνολογία Reality Creation ΝΑΙ (Reality Creation Full HD) ΝΑΙ (Reality Creation Full HD) ΝΑΙ (Reality Creation 4K) ΝΑΙ (Reality Creation 4K)

Συμβατότητα με HDR10 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Συμβατότητα με HDR HLG ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

4K 60P ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Δυνατότητα 3D ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Πομπός 3D Ενσωματωμένος πομπός RF Ενσωματωμένος πομπός RF Ενσωματωμένος πομπός RF Ενσωματωμένος πομπός RF

Γυαλιά 3D TDG-BT500A (προαιρετικά) TDG-BT500A (προαιρετικά) TDG-BT500A (προαιρετικά) TDG-BT500A (προαιρετικά)

Αυτόματη βαθμονόμηση ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Μη αυτόματη βαθμονόμηση Διόρθωση χρώματος HSV Διόρθωση χρώματος HSV Διόρθωση χρώματος HSV Διόρθωση χρώματος HSV

Μνήμη θέσης εικόνας ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Advanced Iris Εκδ. 3 Εκδ. 3 - -

Λειτουργίες εικόνας 9 λειτουργίες 9 λειτουργίες 9 λειτουργίες 9 λειτουργίες

Λειτουργίες gamma 10 λειτουργίες 10 λειτουργίες 11 λειτουργίες 11 λειτουργίες

Ευθυγράμμιση πάνελ Ναι (Μετατόπιση / Ζώνη) Ναι (Μετατόπιση / Ζώνη) Ναι (Μετατόπιση / Ζώνη) Ναι (Μετατόπιση / Ζώνη)

Ηχεία - - - 40 W + 40 W

Ακουστικός θόρυβος 21 dB 22 dB 24 dB 26 dB

Απαιτήσεις ισχύος
AC 100 V έως 240 V,  

3,1 A έως 1,3 A, 50/60 Hz
AC 100 V έως 240 V,  

3,1A έως 1,3A, 50/60 Hz
AC 100 V έως 240 V,  

4,4 A έως 1,9 A, 50/60 Hz
AC 100 V έως 240 V,  

5,9 A έως 2,5 A, 50/60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος 300 W 310 W 435 W 520 W 

Χρώμα σώματος Μαύρο/Λευκό Μαύρο/Λευκό Μαύρο Ατσάλι

Τυπικές εξωτερικές διαστάσεις Π 407,4 x Υ 179,2 x Β 463,9 mm Π 407 x Υ 179 x Β 464 mm Π 925 × Υ 218,5 × Β 493,8 mm Π 1.100 x Υ 265 x Β 535 mm

Βάρος Περίπου 9 kg Περίπου 9 kg Περίπου 35 kg 51,5 kg



Διατίθεται προαιρετική κάλυψη 
PrimeSupportElite, ώστε οι χρήστες του 
 VPL-VZ1000ES να έχουν ακόμα μεγαλύτερη 
σιγουριά. Επεκτείνει τις παροχές που προσφέρει 
η κάλυψη PrimeSupportPro. Έτσι, η εγγύηση για 
τον βιντεοπροβολέα οικιακού κινηματογράφου 
επεκτείνεται σε 5 χρόνια ή 20.000 ώρες χρήσης. 

© 2018 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή χωρίς πρότερη έγκριση. Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι τιμές βάρους και διαστάσεων που δεν αναγράφονται σε μετρικό σύστημα είναι κατά προσέγγιση. 

Τα σφάλματα και οι παραλείψεις εξαιρούνται. Οι επωνυμίες Sony, SXRD, Advanced Iris3, Reality Creation, Triluminos και Motionflow αποτελούν εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. 

www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors

•  Εγγύηση 3 ετών για το βιντεοπροβολέα και 1 έτους 
για τη λυχνία/ Κάλυψη PrimeSupport 1.000 ωρών 
από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

•  Μόνο για τους βιντεοπροβολείς VPL-VZ1000ES, 
LSPX-W1S, VPL-VW5000ES και VPL-VW760ES - 
Εγγύηση 3 ετών για τον βιντεοπροβολέα συν 
7.000 ωρών για το πακέτο οπτικού συστήματος 
και λέιζερ.

•  Τηλεφωνική υποστήριξη από ειδικούς: Μια 
αποκλειστική γραμμή βοήθειας με υποστήριξη 
πολλών γλωσσών και εξειδικευμένους τεχνικούς 
που γνωρίζουν καλά τα προϊόντα 
βιντεοπροβολέων.

•  Υπηρεσία συλλογής, επισκευής και επιστροφής: Αν 
το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω της 
τηλεφωνικής υπηρεσίας βοήθειας, θα παρέχουμε 
την υπηρεσία συλλογής, επισκευής και επιστροφής. 
Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα —εξαρτήματα, 
εργασία και έξοδα αποστολής από και προς τα 
ευρωπαϊκά κέντρα επισκευής.

PrimeSupportPro
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Sony. Η ξεκάθαρη επιλογή στα συστήματα οικιακού κινηματογράφου.

PrimeSupportElite


