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Entretenimento 
extraordinário

A tecnologia 4K 

oferece-lhe mais do 

que 4 vezes a resolução 

do Full HD, a mesma 

que veria numa sala de 

cinema profi ssional. 

Os nossos projetores 3D 

dão vida à ação com um 

impacto incrível. 

Imagine os seus 
fi lmes preferidos 
no mais 
fantástico detalhe 
cinematográfi co. 
De 4K a Full 
HD, crie uma 
verdadeira 
sensação de 
ter uma sala de 
cinema em casa. 

2 
 g

am
a 

d
e

 p
ro

je
to

re
s 

d
o

m
é

st
ic

o
s 

- 
in

tr
o

d
u

çã
o

VPL-HW65ES
O nosso projetor Full HD 3D produz uma incrível 

experiência cinematográfi ca, muito para além do 

alcance do televisor. A Reality Creation melhora os 

seus fi lmes e os painéis SXRD sincronizam com os 

óculos 3D para um efeito notável. 

VPL-VW5000ES
O projetor de cinema em casa mais avançado do 

mundo combina uma fonte de luz a laser avançada 

com a mesma tecnologia de painel 4K SXRD da 

Sony que se encontra nos projetores de cinema 

profi ssionais, para lhe oferecer uma experiência 

inesquecível, independentemente do que estiver a ver.



UBP-X1000ES
Deixe-se envolver pelo som e as imagens 

da mais elevada qualidade com este 

leitor universal concebido na perfeição. 

Desfrute de conteúdo num vasto conjunto 

de formatos, incluindo fi lmes em disco e 

serviços de transmissão de vídeo em

4K HDR.

VPL-VZ1000ES 
Combinámos o melhor das nossas 

tecnologias de projetores: 4K, fonte de luz a 

laser e capacidade de projeção ultra curta no 

nosso VPL-VZ1000ES. Criado perfeitamente 

para utilizar como cinema em casa em 

qualquer espaço de cinema em casa ou sala 

para a melhor experiência possível. 

LSPX-W1S
Transforme as suas paredes numa janela 

para outro mundo com o projetor de ultra 

curta distância Life Space UX 4K, com um 

design fantástico e feito à mão. 
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VPL-HW45ES
Desfrute de uma experiência 

de cinema em casa de elevado 

impacto e repleta de detalhes a um 

excelente preço. Com painéis SXRD 

avançados, Reality Creation e brilho 

de 1800 lumens, poderá ver os seus 

fi lmes favoritos como nunca antes. 

VPL-VW360ES
Desfrute de serviços de fi lmes e transmissão 

em nitidez 4K HDR deslumbrante com 

contraste de tirar o fôlego e cor natural e rica. 

Uma escolha séria para os entusiastas do 

cinema em casa, este projetor com diversas 

funcionalidades integra-se perfeitamente 

nos atuais sistemas de entretenimento. 

VPL-VW260ES
O estilo sofi sticado deste projetor 

enquadra-se perfeitamente em qualquer sala. 

Desfrute de fi lmes e serviços de transmissão 

em nitidez 4K HDR verdadeiro, suportando 

os mais recentes padrões de imagem 

e integração simples nos ambientes de 

entretenimento em casa mais ambiciosos. 

VPL-VW550ES
Com a mesma resolução nativa 4K incrível, 

o VPL-VW550ES é ideal para os entusiastas 

do cinema em casa. Um motor ótico 

mais pequeno e um design compacto 

permitem uma instalação fl exível no seu 

espaço dedicado aos fi lmes. 

VPL-VW760ES
Mude para a qualidade de imagem 

em 4K verdadeiro e funcionalidades 

de estilo profi ssional. O nosso mais 

recente projetor aumenta a fasquia 

dos verdadeiros entusiastas de 

cinema em casa que exigem o melhor 

desempenho refi nado e estilo elegante. 

os mais recentes padrões de imagem 

e integração simples nos ambientes de 

entretenimento em casa mais ambiciosos. 



Veja realmente toda a imagem 
com 4K HDR. Verá o filme tal 
como o realizador o idealizou – 
cada detalhe, cada textura, 
cada tom.

4K HDR: a melhor experiência visual totalmente envolvente
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Reality Creation: upscaling para 4K 
de conteúdo Full HD
Para além de suportarem a resolução nativa 4K, os nossos 
projetores 4K também incluem Reality Creation, um 
sistema de melhoramento exclusivo de super resolução. 
Melhora drasticamente conteúdos em alta defi nição 1080p, 
para desfrutar ao máximo da sua biblioteca de Blu-ray 
Disc™ em casa. Para uma maior versatilidade, também 
consegue reproduzir fi lmes 3D em Full HD, 3D e até em 
melhoramento 4K.

Resolução nativa 4K: 
sem compromissos 
Os nossos projetores de Cinema em Casa 4K oferecem 
uma resolução de 4096 x 2160, ou seja, mais de quatro 
vezes a resolução do Full HD. O painéis SXRD 4K foram 
desenvolvidos pela Sony, usando a tecnologia 4K dos 
nossos projetores de cinema profi ssionais. Os painéis 
apresentam uma imagem nativa de 4K, sem qualquer 
aperfeiçoamento eletrónico dos píxeis.

Gama dinâmica elevada (HDR)
Veja uma gama maior de níveis de luminosidade 
com a HDR, o formato de vídeo emergente que 
permite aos criadores de conteúdos expandir a 
sua criatividade. Veja conteúdo transmitido em 4K 
HDR, graças à compatibilidade HLG, em Blu-ray 
Disc 4K e de fornecedores de serviços de vídeo 
como a Netfl ix e o Amazon.
(VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-VZ1000ES, 
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES e VPL-VW760ES)

Imagens simuladas

Painel Full HD

Sinal Full HD Sinal Full HD com 
“Reality Creation”

Painel 4K

Redução do efeito de pixelização e contornos 
recortados

Imagens simuladas

4K HDR: a melhor experiência visual totalmente envolvente
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4K 
4096 x 2160 (8,8 milhões de píxeis)

Full HD 
1920 x 1080 (2,1 milhões de píxeis)

Imagens simuladas



Os painéis de transmissão digital minimizam o 
espaço entre píxeis, alinhando as áreas de vermelho, 
verde e azul em cada imagem a uma incrível 
velocidade de resposta de 2,5 milissegundos. É 
muito mais rápido e mais estável que um televisor 
LCD, produzindo imagens extremamente suaves e 
sem pontos, com movimentos naturais e fluidos.

 O painel SXRD minimiza o espaço entre os píxeis até 0,2 µm.O efeito 'screen door' típico em projectores sem a tecnologia SXRD.

Resolução nativa 4K: mais de 4x 
melhor do que o Full HD  

Sem limitações: o VPL-VW550ES, VPL-VZ1000ES e LSPX-
W1S, VPL-VW5000ES, VPL-VW260ES, VPL-VW360ES e 
VPL-VW760ES fornecem uma resolução 4K de 4096 x 
2160 (o padrão DCI em cinema digital). Utilizamos a nossa 
experiência de cinema profissional para desenvolver 
painéis SXRD 4K e produzir uma imagem 4K nativa sem 
melhoramento artificial de píxeis.

Full HD 3D com Advanced Iris3
Os painéis SXRD com tecnologia Advanced Iris3 no 
projetor VPL-HW65ES reduzem as lacunas de píxeis 
e reproduzem até 240 fotogramas por segundo, 
para imagens extremamente nítidas. Uma vez que 
a velocidade do obturador dos nossos óculos 3D 
é sincronizada, desfrutará também de 3D em alta 
definição, com interferências mínimas. 
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Painéis SXRD avançados para uma resolução 4K  
e Full HD verdadeiramente cinematográfica

Os painéis SXRD altamente desenvolvidos produzem uma imagem nativa 
extremamente suave, reduzindo drasticamente o espaço entre píxeis a uma 
velocidade ultrarrápida.



uma enorme variedade de tecnologias 
de melhoramento de imagem e cor

As tecnologias 4K e Full HD 3D oferecem 
uma qualidade de imagem realista, 
mas aumentá-las até 300"/7,6 m 
também significa que notará quaisquer 
defeitos. Os nossos projetores de 
Cinema em Casa SXRD incluem muitas 
funcionalidades para garantirem a 
melhor qualidade de imagem.

Painéis SXRD avançados para uma resolução 4K  
e Full HD verdadeiramente cinematográfica
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Advanced Iris3 para o melhor 
contraste dinâmico** 
Não perca os detalhes em cenas escuras. 
A tecnologia Advanced Iris3 funciona como o 
olho humano para produzir o melhor contraste 
dinâmico para a imagem. O impacto na 
qualidade de imagem faz a verdadeira diferença 
nos seus fi lmes, transformando a sua sala numa 
autêntica sala de cinema.

Sem Advanced Iris3 Com Advanced Iris3

Tamanho 
aberto da íris

Tamanho 
fechado 

da íris

Efeito mín. Efeito máx.Melhoria do contraste automática
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Reality Creation 
Criada para os nossos projetores de 
cinema em casa 4K, a Reality Creation 
foi agora adaptada para os projetores 
VPL-HW65ES e VPL-HW45ES. Reproduz 
a cor e a textura do conteúdo 1080p 
original, restaurando a informação 
em falta que se perde durante a 
compactação do conteúdo original 
para o disco. Assim, pode desfrutar de 
imagens Full HD nítidas e vívidas.

Tecnologia de fonte de luz 
a laser 
(LSPX-W1S, VPL-VZ1000ES, 
VPL-VW5000ES e VPL-VW760ES apenas)
A fonte de luz a laser altamente efi ciente 
proporciona imagens excecionalmente 
brilhantes com excelente precisão e estabilidade 
da cor e uma durabilidade signifi cativamente 
superior. É possível obter até 20 000 horas de 
utilização praticamente sem manutenção e sem 
necessidade de mudar a lâmpada. Poupe tempo 
e dinheiro, reduzindo os custos normalmente 
associados com a substituição de lâmpadas. 

Cinema em casa de qualidade superior para sua casa 
Normalmente, os projetores de cinema em casa convencionais melhoram os tons verdes para 
aumentarem o brilho, o que compromete a qualidade. Os projetores de Cinema em Casa da 
Sony utilizam os modos Bright Cinema e Bright TV para reterem elevados níveis de brilho sem 
sacrifi carem a reprodução da cor ou o contraste, para que possa desfrutar de uma imagem 
nítida e brilhante, mesmo em espaços bem iluminados. 

Full HD

Imagens simuladas

*Exceto o VPL-HW45ES e o VPL-VW260ES

Full HD

Com Reality CreationFull HD



Calibração automática
(VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES e VPL-VW760ES)
Após longos períodos, a cor pode ser calibrada 
automaticamente para a defi nição original de fábrica. Não 
há necessidade de equipamentos nem de câmaras 
adicionais para calibração; um sensor de cor incorporado 
armazena todas as informações necessárias. 

Correção de cor manual HSV
(Todos os modelos) 
A ferramenta de correção permite-lhe ajustar a 
tonalidade, a saturação e o brilho de cada cor, para 
obter exatamente a imagem que deseja.

Motionfl ow e New Motionfl ow
(VPL-HW45ES, VPL-HW65ES, VPL-VW260ES, VPL-VW360ES,
VPL-VW550ES e LSPX-W1S)
Para cenas de movimento rápido, a nossa tecnologia Motionfl ow exibe o dobro das 
imagens e transições por segundo que o Full HD, com o mínimo de desfocagem. 
O modo “Combination”* cria fotogramas escuros adicionais para reduzir a desfocagem 
para conseguir um movimento mais natural, enquanto o modo “True Cinema”* retém 
imagens escuras e artifi ciais combinadas adicionais em cada fotograma.
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Cores tão reais como a vida 
(VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S, VPL-VW260ES, VPL-VW360ES 
e VPL-VW760ES apenas) 
Dos azuis mais profundos aos verdes mais frescos e aos vermelhos mais arrojados, vai desfrutar 
das cores tão brilhantes – e subtis – como na vida real. Os nossos projetores 4K utilizam a 
tecnologia TRILUMINOS™ exclusiva para criarem uma paleta de cores mais alargada, para que o 
que vê no ecrã tenha uma maior pureza, profundidade e realismo.

Imagens simuladas

Diferença de cor em relação às definições iniciaisPequeno Grande

Vermelho

Verde

Azul

Branco

Diferença de cor em relação às definições iniciais

Alterações 
de cor

Repor a definição 
inicial

Pequeno Grande

Vermelho

Verde

Azul

Branco

*Não disponível nos modelos VPL-HW45ES e LSPX-W1S
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Os nossos projetores de Cinema em Casa 3D proporcionam imagens 3D de alta qualidade 
utilizando a inovação de obturador ativo 3D da Sony. A tecnologia de apresentação sequencial 
de fotogramas alterna as imagens do olho esquerdo e do olho direito e sincroniza-as com a 
imagem no ecrã, para obter a máxima resolução.

Maior impacto com a tecnologia de apresentação sequencial de fotogramas.
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uma impressionante experiência 3D

VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-HW65ES,  
VPL-HW45ES, VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S e  
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES e VPL-VW760ES: 
transmissor RF 3D integrado
Não necessita de recorrer a um transmissor externo ou cabos. Os nossos 
projetores incluem um transmissor RF 3D integrado e sincronizam 
automaticamente com os óculos RF 3D. O resultado é uma maior estabilidade  
e uma cobertura alargada (até um raio de 10 m). Os nossos óculos RF 3D  
(X105-RF-X1) são um acessório opcional – acrescentar mais pares implica que 
todos podem desfrutar do impacto 3D total.
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3D – aproxime-se ainda mais da ação 



Conversão de 2D para 3D
A Sony lidera o caminho com uma crescente seleção de filmes, desporto e programas 
televisivos em 4K e Full HD 3D. Os nossos projetores 3D também convertem imagens 2D em 
3D, para que possa desfrutar de um filme clássico numa dimensão completamente nova.

Transmissor RF 3D integrado
Todos os modelos estão equipados com um 
transmissor RF 3D integrado para sincronizar 
automaticamente com os seus óculos RF 3D.  
Os óculos RF 3D são um acessório opcional. 

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

VPL-VW260ES/VPL-VW360ES/  
VPL-VW760ES

Integrado RF

Externo 
(acessório 
opcional)

N/A

Fechar
Fechar

Fechar
Fechar

Fechar
Fechar

Controlador de 
painel SXRD 
(240 Hz)

Imagem

Obturador dos 
óculos

Controlo de 
lâmpada 
dinâmico

Ver imagem

Right
Right Right Right

Left Left Left
Left

Alto nível

Baixo nível

Óculos - lado 
esquerdo aberto

Óculos - lado 
direito aberto

Tempo

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

Fechar
Fechar

Fechar

Modos 2D e 3D distintos 
Para além de reconhecer automaticamente  
conteúdos em 2D e 3D, os nossos projetores 
de cinema em casa permitem pré-selecionar 
várias opções de visualização: Padrão, 
Dinâmica, Cinema, Jogo e Fotografia.

Definições ajustáveis 
A tecnologia dos projetores 3D da Sony 
dá-lhe mais controlo sobre a imagem 3D. 
Ajuste a profundidade e o brilho 3D de 
acordo com as condições do seu espaço 
ou obtenha a imagem tal como deseja.  
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Maior cobertura e estabilidade 
com transmissão RF 3D.



Ruído da ventoinha  
muito baixo
Os projetores de Cinema em Casa 
SXRD da Sony contam com um 
funcionamento muito silencioso  
e um avançado sistema de 
evacuação de ar. A refrigeração 
altamente eficiente garante que o 
ruído da ventoinha é mantido a 
níveis mínimos, permitindo que 
se concentre no seu jogo  
ou filme sem distrações.

Adequado para
domótica
Compatível com muitos sistemas de 
domótica, incluindo Crestron 
Connected, AMX e Control4 SDDP.  
Os projetores VPL-VW5000ES,  
VPL-VW550ES, VPL-HW65ES,  
VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S,  
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES e 
VPL-VW760ES têm uma interface 
RS232, controlo RJ45 e terminal IR-IN.
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Funcionalidades incríveis para uma experiência de cinema soberba



Atualizações USB 
Para tirar o melhor do seu projetor,  
o VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES,  
VPL-HW65ES, VPL-HW45ES, VPL-VZ1000ES, 
VPL-VW260ES e VPL-VW360ES e LSPX-W1S têm 
portas USB que recebem automaticamente as 
atualizações de firmware mais recentes, 
diretamente para os projetores. 

Memória de 
posicionamento da 
imagem
(VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, 
VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S,   
VPL-VW360ES, VPL-VW760ES apenas)
Esta funcionalidade memoriza a posição 
da lente de zoom. Pode combiná-la com o 
formato de imagem de um filme (incluindo 
16:9 e cinemascope) e armazenar as 
definições para exibição futura.

Deslocamento de Lente Ajustável
A posição da imagem projetada (horizontal e vertical) pode ser facilmente ajustada 
com a função Ajuste da lente. Esta função expande as opções de colocação e 
instalação do projetor sem distorcer a qualidade da imagem. O VPL-HW65ES e  
o VPL-HW45ES podem ser ajustados 71% na vertical e 25% na horizontal; o  
VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-VW260ES, VPL-VW360ES e o VPL-VW760ES 
contam com um intervalo de ajuste até 85% na vertical e 31% na horizontal, bem 
como um sistema de lente motorizada incorporado. 

Alinhamento do painel
Para garantir os melhores resultados possíveis, 
todos os modelos possuem alinhamento do 
painel eletrónico, para um posicionamento exato 
dos elementos vermelhos e azuis em cada pixel. 
Os ajustes podem ser feitos com o mínimo de 
0,1 píxeis, para alcançar a melhor nitidez.
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Funcionalidades incríveis para uma experiência de cinema soberba
Os nossos projetores estão equipados com funcionalidades inovadoras que  
são fáceis de utilizar e controlar.

16:9 com memória de posição de imagem16:9 sem memória de posição de imagem



O projetor de cinema em casa 4K mais avançado do mundo.

VPL-VW5000ES

O novo VPL-VW5000ES é o projetor mais requintado do 
mundo, concebido para fornecer o verdadeiro cinema em 
casa. Com uma deslumbrante resolução 4K fornecida por um 
novo motor de luz a laser, 5000 lumens de brilho e 
compatibilidade com Gama dinâmica elevada (HDR), 
proporciona mais de 20 000 horas de utilização praticamente 
sem manutenção. 

Funcionalidades principais:

• Resolução 4K: 4096 x 2160 mais do quádruplo da resolução 
do Full HD 

• 5000 lumens ANSI 

• Tecnologia laser de até 20 000 horas praticamente sem 
manutenção.*

• Ligar/desligar instantâneo 

• Tecnologia de cor TRILUMINOS: gama de cores mais ampla

• Motionfl ow: menos desfocagem em cenas de ação rápida, 
até 4K

• Memória de posicionamento da imagem

• 4K/60 fotogramas por segundo (novo padrão 4K)

• Compatível com RF para uma melhor visualização 3D

• 4K HDR verdadeiro – a Elevada gama dinâmica aproxima-o 
ainda mais da realidade com um contraste mais elevado, 
cores mais ricas e uma gama mais ampla de níveis de 
brilho, desde tons negros mais escuros e profundos, a 
realces claros e brilhantes. (HDR10 e HyLG)

Fonte de luz a laser – 
sem troca de lâmpadas 
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 *As horas reais podem variar dependendo da utilização e do ambiente
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Entrada
de ar

Design compacto, 
mais pequeno do 
que o nosso modelo 
topo de gama, 
para uma maior 
fl exibilidade de 
instalação

Transmissor RF 3D
integrado

Desempenho de imagem extraordinário: quando só o melhor é sufi ciente.

VPL-VW760ES

Experimente o entretenimento de qualidade de cinema que 
sempre sonhou. O VPL-VW760ES representa um novo marco na 
tecnologia de cinema em casa, alcançando níveis extraordinários de 
desempenho de imagem que esperaria de um projetor maior e mais 
dispendioso. A fonte de luz laser duradoura oferece uma saída de 
2000 lúmenes poderosa. Os níveis da luz laser são controlados com 
precisão em tempo real, garantindo uma gama de contraste 
dinâmico incrível com os conteúdos 4K HDR mais recentes.

Funcionalidades principais:

•  Tecnologia de painel SXRD avançado

•  Brilho elevado com 2000 lúmenes ANSI

• Tecnologia laser de até 20 000 horas praticamente sem 
manutenção *

•  Nitidez 4K cinematográfi ca com quatro vezes o detalhe 
do Full HD

•  Controlo do nível da luz laser em tempo real para contraste 
dinâmico excecional

•  Filmes Full HD com sistema de melhoramento de criação de 
realidade para 4K

•  Compatibilidade de lente anamórfi ca para 4K

• Tecnologia de cor TRILUMINOS para uma gama de cores mais ampla

•  Suporta os padrões mais recentes, incluindo 4K HDR 60p 10 bits 
(HDR10/HLG)

•  Entradas compatíveis com HDMI de 18 Gbps

•  Motionfl ow 4K para cenas de ação fl uida e super suave

•  Escape com ventoinha traseira para qualidade de imagem superior 

•  Calibração automática
* As horas reais podem variar dependendo da utilização e do ambiente

 

Escape
traseiro

Entrada
de ar

topo de gama, 
para uma maior 
fl exibilidade de 
instalação
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Lente 
motorizada



Design compacto, 
mais pequeno do 
que o nosso modelo 
topo de gama, 
para uma maior 
fl exibilidade de 
instalação

Transmissor RF 3D
integrado

Lente 
motorizada

Para os verdadeiros entusiastas do cinema em casa: um projetor 4K, repleto de 
funcionalidades avançadas.

VPL-VW550ES

Imagine a qualidade cinematográfi ca totalmente 
envolvente do 4K na sua própria casa. Ideal para os 
entusiastas do cinema em casa, o projetor 4K VPL-VW550ES 
proporciona uma resolução de imagem de 4096 x 2160, mais 
de quatro vezes superior ao Full HD. A sua relação de 
contraste dinâmico excecionalmente alta de 350 000:1 e 
brilho de 1800 lúmenes ANSI produzem extraordinários 
detalhes e cores ricas e realistas – mesmo em espaços bem 
iluminados. 

Funcionalidades principais:

•  4K: mais do quádruplo da resolução do Full HD 

• Painéis SXRD avançados e tecnologia Iris3 

• Relação de contraste dinâmico elevada de 350 000:1 

• Brilho elevado: 1800 lumens ANSI

• Reality Creation: Melhoria para 4K 

• TECNOLOGIA de cor Triluminos: gama de cores mais ampla 

•  Suporta os padrões mais recentes, incluindo 4K HDR 60p 
10 bits (HDR10/HLG)

• New Motionfl ow: o modo “Combination” reduz a 
desfocagem e o modo "True Cinema" retém os 24p originais

• Memória de posicionamento da imagem 

• 4K/60 fotogramas por segundo (novo padrão 4K)

• Transmissor de RF incorporado para uma melhor 
visualização em 3D 

• Calibração automática 

Entrada
de ar

Saída de ar
frontal
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Design compacto, 
mais pequeno do 
que o nosso modelo 
topo de gama, 
para uma maior 
fl exibilidade de 
instalação

Transmissor RF 3D
integrado

Lente 
motorizada

Ver é acreditar: experimente a emoção e realismo do verdadeiro 4K HDR.

VPL-VW360ES

Traga a emoção envolvente de imagens cinematográfi cas em 4K 

verdadeiro para qualquer sala de estar. O VPL-VW360ES é uma 

adição elegante a qualquer interior. A tecnologia de painel SXRD 

avançada garante imagens vibrantes e detalhadas com a verdadeira 

resolução 4K e o contraste extraordinário 200 000:1. O espectador está à 

prova de futuro com compatibilidade com os padrões 4K mais recentes, 

para tirar o melhor partido dos conteúdos dos dias de hoje e de 

amanhã. Este projetor com diversas funcionalidades integra-se 

perfeitamente no cinema em casa AV e nos sistemas de domótica 

atuais, com calibração automática que garante imagens fantásticas sem 

grande esforço. 

Funcionalidades principais:

•  Tecnologia de painel SXRD avançado

•  Nitidez 4K cinematográfi ca com quatro vezes o detalhe do Full HD

•  Desfrute de fi lmes 4K HDR e transmissão de serviços com 
uma gama mais ampla dos níveis de brilho

•  Advanced Iris para gama de contraste dinâmico 200 000:1 fantástica

•  Brilho superior com 1500 lumens ANSI

•  Filmes Full HD com sistema de melhoramento de criação de 
realidade para 4K

• Tecnologia de cor TRILUMINOS para uma gama de cores mais ampla

•  Suporta os padrões mais recentes, incluindo 4K HDR 60p 10 bits 
(HDR10/HLG)

•  Transmissor RF incorporado compatível com óculos 3D RF padrão

•  Opções de conetividade e controlo fl exíveis para instalação versátil 

•  Calibração automática

Entrada
de ar

Escape
frontal
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Design compacto, 
mais pequeno do 
que o nosso modelo 
topo de gama, 
para uma maior 
fl exibilidade de 
instalação

Transmissor RF 3D
integrado

Lente 
motorizada

Entretenimento em casa cinematográfi co, oferecido maravilhosamente em verdadeiro 
4K HDR.

VPL-VW260ES

Experimente fi lmes em disco e serviços de transmissão 
populares com nitidez em 4K verdadeiro. 
O VPL-VW260ES dá vida a todo o seu entretenimento 
maravilhosamente, com a tecnologia de painel SXRD que 
oferece nitidez, cor e contraste extraordinários. O suporte 
para HDR e os mais recentes padrões de imagem 
garantem uma experiência inesquecível, neste momento 
e no futuro.

Funcionalidades principais:

•  Tecnologia de painel SXRD avançado

•  Nitidez 4K cinematográfi ca com quatro vezes o detalhe 
do Full HD

•  Desfrute de fi lmes 4K HDR e transmissão de serviços 
com uma gama mais ampla dos níveis de brilho

•  Brilho elevado com 1500 lumens ANSI

•  Filmes Full HD com sistema de melhoramento de 
criação de realidade para 4K

• Tecnologia TRILUMINOS para uma gama de cores mais 
ampla

•  Suporta os padrões mais recentes, incluindo 4K HDR 
60p 10 bits (HDR10/HLG)

•  Transmissor RF incorporado compatível com óculos 3D 
RF padrão

•  Opções de conetividade e controlo fl exíveis para 
instalação versátil

Entrada
de ar

Escape
frontal
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Reality Creation – 
Função de super-resolução

RF 3D integrado

Brilho elevado de 1800 lumens

Projetor de Cinema em Casa Full HD 3D para uma extraordinária experiência cinematográfi ca 
em casa, muito para além do alcance do televisor.

VPL-HW65ES
22
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O projetor de cinema em casa 3D Full HD VPL-HW65ES 
utiliza a tecnologia mais recente e proporciona uma 
experiência de visionamento superior. Repleto de 
funcionalidades inovadoras baseadas no mais recente 
motor ótico da Sony, utiliza a Reality Creation para 
melhorar drasticamente o conteúdo em alta defi nição, 
reproduzindo cores e texturas que se perdem nos fi lmes 
comprimidos em disco. Oferece-lhe imagens Full HD mais 
claras e nítidas, que se aproximam muito mais da 
resolução original de 1080p.

Funcionalidades principais:

• Painéis SXRD avançados e tecnologia Iris3 

• Relação de contraste dinâmico de 120 000:1 

• Brilho elevado: 1800 lumens ANSI

• Modos Bright Cinema e Bright TV

• Reality Creation 

• Lâmpada de longa duração: até 6000 horas 

• Motionfl ow: minimiza a desfocagem em cenas de 
movimento rápido 

• Transmissor RF 3D integrado 

• Compatível com RF 3D (o transmissor e os óculos RF 3D 
são acessórios opcionais) 
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Reality Creation – 
Função de super-resolução

RF 3D integrado

Brilho elevado de 1800 lumens

Chegue a casa e veja fi lmes com a melhor qualidade – uma extraordinária 
experiência de cinema.

VPL-HW45ES

O VPL-HW45ES é uma excelente opção para os 
amantes de cinema que querem uma experiência de 
cinema em casa de elevado impacto a um excelente 
preço. Equipado com a nossa tecnologia profi ssional, 
incluindo painéis SXRD avançados e Reality Creation para 
obter imagens incrivelmente nítidas e detalhadas; e, com 
um brilho de 1800 lumens, poderá ver os seus fi lmes 
favoritos no seu melhor, em 3D ou 2D.

Funcionalidades principais:

• Painéis SXRD avançados com qualidade de cinema

• Brilho elevado: 1800 lumens ANSI

• Modos Bright Cinema e Bright TV

• Função de melhoria do contraste.

• Reality Creation

• Motionfl ow: minimiza a desfocagem em cenas de 
movimento rápido

• Transmissor RF 3D integrado

• Ajuste da lente amplo para uma instalação fl exível

• Ruído da ventoinha muito baixo: 22db



Projetor 4K de ultra curta distância com fonte de luz a laser.

VPL-VZ1000ES

Combinámos o melhor das nossas tecnologias de 
projeção: verdadeiro 4K HDR, fonte de luz a laser e 
capacidade de distância ultra curta no nosso 
VPL-VZ1000ES. Concebido especifi camente para salas de 
cinema em casa e divisões escuras, para a melhor 
experiência de cinema possível. 

Funcionalidades principais:

• Brilho elevado: brilho de 2500 lumens a cores, 
fantástica qualidade de imagem (4096 x 2160 píxeis)

• 120 polegadas na diagonal e zoom até 80 polegadas*

• 20 000 horas de utilização praticamente sem 
manutenção e sem necessidade de mudar a lâmpada

• Ligar/desligar instantâneo

• Instalação no chão ou no teto, bem como projeção 
frontal ou traseira, para uma instalação fl exível

• O design discreto adequa-se a qualquer decoração e
ambiente de instalação

* Ao projetar no formato 17:9. Obtido a uma distância de 7 polegadas 
e de 0 polegadas do ecrã, respetivamente.
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Lente 4K de ultra 
curta distância

Fonte de luz a 
laser

Lente 4K de ultra 
curta distância

Fonte de luz a 
laser
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O acabamento 
perfeito
Adicione um toque inconfundível de 
puro luxo a qualquer divisão com 
mobiliário personalizado em madeira 
para o projetor VPL-VZ1000ES. 

Concebida de forma especial e 
artesanal por criadores especializados 
em mobiliário para áudio e vídeo  da 
Intus Harmonia, no norte de França, 
esta solução de armazenamento 
proporciona um incrível ponto focal 
ao seu sistema de cinema em casa.

A consola de perfi l reduzido fornece 
espaço de armazenamento para o 
projetor com uma ventilação generosa 
e uma prática arrumação para cabos. 
O espaço adicional acomoda 
equipamentos adicionais do sistema de 
áudio e vídeo, discos e livros, conforme 
necessário. Disponível para encomenda 
numa variedade de seis opções de 
madeira e acabamentos de cor.madeira e acabamentos de cor.



Life Space UX: projetor de ultra curta distância 4K LSPX-W1S.

LSPX-W1S

Transforme a sua parede numa janela para outro mundo. 
Deixe que paisagens, arte, fi lmes ou desportos o 
emocionem com um ecrã expansivo de 147 polegadas 
e 4 vezes a nitidez do Full HD.

Traga o mundo do entretenimento premium para a sua 
sala de estar com o projetor Sony Life Space UX 4K, que 
oferece uma imagem incrivelmente detalhada. Desfrute 
de fi lmes, concertos, arte e muito mais. A sua imaginação 
é só o início.

Funcionalidades principais:

• Brilho elevado: 2000 lumens

• Fonte de luz a laser para praticamente 20 000 horas 
sem manutenção e sem a necessidade 
de substituir a lâmpada 

• 4K, ultra curta distância

• Design elegante em alumínio 

• Mobiliário feito à mão, desenhado por Yusuke Tsujita 

• Áudio de 40 W + 40 W26
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de fi lmes, concertos, arte e muito mais. A sua imaginação 

Armários para 
armazenamento

Armários para 
armazenamento

Colunas de 
áudio

Colunas de 
áudio

Lente 4K de ultra 
curta distância

Fonte de luz a 
laser
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O leitor de Blu-ray Disc 4K Ultra HD criado para um entretenimento envolvente.

UBP-X1000ES

Este leitor universal criado com precisão reproduz sem 
esforço imagens e som com a melhor qualidade. 
Compatível com uma ampla variedade de formatos de 
suporte de dados, incluindo o 4K HDR e os mais recentes 
padrões de transmissão. E, com suporte para som 
surround baseado em objetos e áudio de alta resolução, 
terá com certeza uma banda sonora emocionante e 
realista a combinar. É ideal para os atuais ambientes de 
cinema em casa complexos, com opções generosas de 
conetividade e controlo.

Funcionalidades principais:
•  Desfrute de fi lmes 4K HDR e serviços de transmissão
•  Reproduza virtualmente qualquer disco ou formato 

de fi cheiro
•  Dolby Atmos® 3D, DTS:X e áudio de alta resolução
•  Audição em várias divisões
•  Bluetooth® para audição privada em auscultadores  

sem fi os
•  Criação premium com a mais alta qualidade com chassis FB
•  Certifi cado pelos principais fornecedores de domótica
•  Cobertura PrimeSupport, incluindo troca avançada 

(enviamos-lhe um novo modelo em caso de falha do 
produto)
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Resolução 4K 
O 4K está a transformar-se rapidamente na resolução padrão 
para o setor do cinema profissional. Oferece imagens 4096 x 
2160, mais de quatro vezes a resolução do Full HD. Utilizamos a 
nossa experiência de cinema profissional para desenvolvermos 
os painéis SXRD 4K para os projetores VPL-VW5000ES,  
VPL-VW550ES, LSPX-W1S, VPL-VZ1000ES, VPL-VW760ES, 
VPL-VW360ES e VPL-VW260ES. Produzem uma imagem 4K 
nativa sem melhoramento de píxeis artificial. 

Reality Creation 
A nossa tecnologia de melhoramento de super-resolução 
exclusiva, a Reality Creation, melhora drasticamente os 
conteúdos de alta definição, permitindo aproveitar ao máximo 
as suas bibliotecas de Blu-ray Disc™. Reproduz cores e texturas 
que se perdem ao compactar conteúdos originais em discos.

Elevada gama dinâmica (HDR)  
Veja uma gama maior de níveis de luminosidade com a HDR, o 
formato de vídeo emergente que permite aos criadores de 
conteúdos expandir a sua criatividade. O conteúdo HDR estará 
brevemente disponível de fornecedores de serviços de vídeo 
como a Netflix e o Amazon Instant Video. (Apenas para os 
projetores VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-VZ1000ES, 
VPL-VW760ES, VPL-VW360ES e VPL-VW260ES)

ECRÃ Triluminos™ 
O VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, LSPX-W1S, VPL-VZ1000ES, 
VPL-VW760ES, VPL-VW360ES e VPL-VW260ES utilizam a nossa 
tecnologia TRILUMINOS™ exclusiva para produzir uma gama de 
cores muito mais ampla, reproduzindo mais tons e texturas do 
que um sistema de projeção padrão. O resultado é uma maior 
pureza, profundidade e realismo.

Motionflow e New Motionflow 

Para cenas de movimento rápido, a nossa tecnologia Motionflow 
exibe o dobro das imagens e transições por segundo que o  
Full HD, com o mínimo de desfocagem. O modo “Combination”* 
cria fotogramas escuros adicionais para reduzir a desfocagem 
para conseguir um movimento mais natural, enquanto o modo 
“True Cinema”* retém imagens escuras e artificiais combinadas 
adicionais em cada fotograma. (VPL-HW45ES, VPL-HW65ES, 
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES, VPL-VW550ES, LSPX-W1S)

*Não disponível nos modelos VPL-HW45ES e LSPX-W1S

Redução de ruído 
Todos os modelos contam com a função de "Redução 
do ruído" para minimizarem a aspereza ou ruído da 
imagem. 

Alteração da posição do menu 
É possível alterar a posição do menu para ajustar a 
imagem mais facilmente.

Lente Crisp Focus (ARC-F) 
Uma lente de focagem nítida, concebida especialmente 
e que aproveita ao máximo a resolução 4K ou Full HD 
para oferecer uma resolução e focagem superiores.

Modo de zoom anamórfico 
O modo de zoom anamórfico permite que os projetores  
comprimam a imagem na vertical, para que a lente 
anamórfica instalada possa alargá-la na horizontal – 
permitindo-lhe ver filmes com uma fantástica relação 
de 2,35:1, tal como nas salas de cinema.

glossário técnico 
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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

Sistema de visualização Velocidade Elevada de Fotogramas SXRD Velocidade Elevada de Fotogramas SXRD Velocidade Elevada de Fotogramas SXRD Velocidade Elevada de Fotogramas SXRD Velocidade Elevada de Fotogramas SXRD

Saída de luz 5000 lm 2000 Im 1800 lm 1500 lm 1500 lm

Relação de contraste ∞:1 (Contraste dinâmico) ∞:1 (Contraste dinâmico) 350 000:1 (Contraste dinâmico) 200 000:1 (Contraste dinâmico) -

Elementos do 
ecrã

Tamanho 
real do ecrã

0,74'' x 3 0,74'' x 3 0,74'' x 3 0,74'' x 3 0,74'' x 3

Píxeis 
efetivos

4K (4096 x 2160) x3 / 26 542 080 píxeis
4K (4096 x 2160) x3/

26 542 080 píxeis
4K (4096 x 2160) x3/

26 542 080 píxeis
4K (4096 x 2160) x3/

26 542 080 píxeis
4K (4096 x 2160) x3/

26 542 080 píxeis

Lente de 
projeção

Zoom / 
Focagem

Elétrico (aprox. 2,1x)/elétrica Elétrico (Aprox. 2,1 x) Elétrico (aprox. 2,1x)/elétrica Elétrico (Aprox. 2,1 x) Elétrico (Aprox. 2,1 x)

Ajuste da 
lente

Elétrico, V +/-80%; H +/-31% Elétrico +/- 85% +/- 80% Elétrico, V +85%/-80% H:+/-31% Elétrico +/- 85% +/- 80% Elétrico +/- 85% +/- 80%

Fonte de luz Laser tipo díodo Laser tipo díodo Lâmpada tipo ultra alta 
pressão de 280 W

Lâmpada tipo ultra alta 
pressão de 225 W

Lâmpada tipo ultra alta 
pressão de 225 W

Relação de projeção 1,27 – 2,73: 1 opcional: 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   

Reality Creation SIM (Reality Creation 4K) SIM (Reality Creation 4K) SIM (Reality Creation 4K) SIM (Reality Creation 4K) SIM (Reality Creation 4K)

Compatível com HDR10 SIM SIM SIM SIM SIM

Compatível com HDR HLG SIM SIM SIM SIM SIM

4K 60P SIM SIM SIM SIM SIM

Capacidade 3D SIM SIM SIM SIM SIM

Emissor 3D Emissor RF incorporado Emissor RF incorporado Emissor RF incorporado Emissor RF incorporado Emissor RF incorporado

Óculos 3D TDG-BT500A (opcional) TDG-BT500A (opcional) TDG-BT500A (opcional) TDG-BT500A (opcional) TDG-BT500A (opcional) 

Calibração automática SIM SIM SIM SIM DOM

Calibração manual Correção de cores HSV Correção de cores HSV Correção de cores HSV Correção de cores HSV Correção de cores HSV

Memória de posicionamento da 
imagem

SIM SIM SIM SIM DOM

Advanced Iris - - Ver 3 Ver 3 -

Modos de imagem 9 modos 9 modos 9 modos 9 modos 9 modos

Modos gama 11 modos 11 modos 11 modos 11 modos 11 modos

Alinhamento do painel Sim (Alteração / Zona) Sim (Alteração / Zona) Sim (Alteração / Zona) Sim (Alteração / Zona) Sim (Alteração / Zona)

Colunas de áudio - - - - -

Ruído acústico 35dB 24 dB 26dB 26dB 26dB

Requisito de energia
100 V a 240 V CA, 

3,5 A a 1,5 A, 50/60 Hz CA 100-240 V 50/60 Hz
100 V a 240 V CA, 

4,1 A a 1,7 A, 50/60 Hz
CA 100-240 V 50/60 Hz CA 100-240 V 50/60 Hz

Consumo de energia Máx. 1200 W Máx. 450 W 390 W 350 W 350 W

Cor do corpo Preto Preto Preto / Branco Preto / Branco Preto / Branco

Dimensões exteriores padrão L 550 x A 228 x P 880 mm L 560 x A 223 x P 495 mm L 496 x A 202 x P 464 mm L 496 x A 195 x P 464mm L 496 x A 195 x P 464mm

Peso Aprox. 43 kg Aprox. 20 kg Aprox. 14 kg Aprox. 14 kg Aprox. 14 kg

VPL-VW360ES/B
VPL-VW360ES/W
VPL-VW360ES/B
VPL-VW360ES/W
VPL-VW360ES/B
VPL-VW360ES/W

Especifi cações do projetor de cinema em casa
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VPL-HW65ES/B 
VPL-HW65ES/W VPL-HW45ES/W VPL-VZ1000ES LSPX-W1S

Sistema de visualização Velocidade Elevada de Fotogramas SXRD Velocidade Elevada de Fotogramas SXRD Velocidade Elevada de Fotogramas SXRD Velocidade Elevada de Fotogramas SXRD

Saída de luz 1800 lm 1800 lm 2500 lm 2000 lm

Relação de contraste 120 000:1 (Contraste dinâmico) - ∞:1 (Contraste dinâmico) ∞:1 (Contraste dinâmico)

Elementos do 
ecrã

Tamanho 
real do ecrã

0,61” x 3 0,61” x 3 0,74'' x 3 0,74'' x 3

Píxeis efetivos
Full HD (1920 x 1080) x3/

6 220 800 píxeis
Full HD (1920 x 1080) x3/

6 220 800 píxeis
4K (4096 x 2160) x3/

26 542 080 píxeis
4K (4096 x 2160) x3/

26 542 080 píxeis

Lente de 
projeção

Zoom / Focagem Manual (aprox. 1,6x)/Manual Manual (aprox. 1,6x)/Manual Elétrico (aprox. 1,02x)/elétrica Elétrico (aprox. 2,06x)/elétrica

Ajuste da lente Manual, V:+/-71% / H:+/-25% Manual, V:+/-71% / H:+/-25% Elétrico, V +/-6 % H:+/-3 % Elétrico, V:+/-80% / H:+/-31%

Fonte de luz
Lâmpada tipo ultra alta 

pressão de 200 W
Lâmpada tipo ultra alta 

pressão de 200 W
Laser tipo díodo Laser tipo díodo

Relação de projeção 1,36 - 2,16: 1 1,36 - 2,16: 1 0,16 - 0,25: 1  0,16 - 0,25: 1

Reality Creation SIM (Full HD Reality Creation) SIM (Full HD Reality Creation) SIM (Reality Creation 4K) SIM (Reality Creation 4K)

Compatível com HDR10 NÃO NÃO SIM DOM

Compatível com HDR HLG NÃO NÃO SIM DOM

4K 60P NÃO NÃO SIM SIM

Capacidade 3D SIM SIM SIM SIM

Emissor 3D Emissor RF incorporado Transmissor RF integrado Emissor RF incorporado Emissor RF incorporado

Óculos 3D TDG-BT500A (opcional) TDG-BT500A (opcional) TDG-BT500A (opcional) TDG-BT500A (opcional)

Calibração automática NÃO NÃO DOM DOM

Calibração manual Correção de cores HSV Correção de cores HSV Correção de cores HSV Correção de cores HSV

Memória de posicionamento da 
imagem

NÃO NÃO SIM SIM

Advanced Iris Ver 3 Ver 3 - -

Modos de imagem 9 modos 9 modos 9 modos 9 modos

Modos gama 10 modos 10 modos 11 modos 11 modos

Alinhamento do painel Sim (Alteração / Zona) Sim (Alteração / Zona) Sim (Alteração / Zona) Sim (Alteração / Zona)

Colunas de áudio - - - 40 W + 40 W

Ruído acústico 21dB 22dB 24dB 26dB

Requisito de energia
100 V a 240 V CA, 

3,1 A a 1,3 A, 50/60 Hz
100 V a 240 V CA, 

3,1 A a 1,3 A, 50/60 Hz
100 V a 240 V CA, 

4,5 A a 1,9 A, 50 Hz/60 Hz
100 V a 240 V CA, 

5,9 A a 2,5 A, 50/60 Hz

Consumo de energia 300 W 310 W 435 W 520 W 

Cor do corpo Preto / Branco Preto / Branco Preto Aço

Dimensões exteriores padrão L 407,4 x A 179,2 x P 463,9 mm L 407 x A 179 x P 464 mm L 925 × A 218,5 × P 493,8 mm L 1100 x A 265 x P 535 mm

Peso Aprox. 9 kg Aprox. 9 kg Aprox. 35 kg 51,5 kg

LSPX-W1S



Disponível opcionalmente, os clientes do  
VPL-VZ1000ES podem desfrutar de uma paz de 
espírito ainda maior com o PrimeSupportElite. 
Além da extensão dos benefícios do 
PrimeSupportPro, a cobertura da garantia do seu 
projetor de cinema em casa foi ampliada para 
cinco anos ou 20 000 horas de utilização. 

© 2018 Sony Corporation. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução na íntegra ou parcial sem autorização. As funcionalidades e as especificações também estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os pesos e medidas não métricos são valores aproximados. Excetuando erros e omissões.  

Sony, SXRD, Advanced Iris3, Reality Creation, Triluminos e Motionflow são marcas comerciais da Sony Corporation. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. 

www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors

•  Garantia PrimeSupport de 3 anos para o projetor e  
1 ano/1000 horas para a lâmpada – a partir da data 
da compra.

•  Apenas para o VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S,  
VPL-VW5000ES e VPL-VW760ES – garantia de 3 
anos para o projetor e 7000 h para o bloco ótico e 
pacote laser.

•  Assistência por telefone com especialistas –  
uma linha de assistência por telefone exclusiva em 
vários idiomas com especialistas com 
conhecimentos pormenorizados dos nossos 
projetores.

•  Serviço de reparação com recolha e entrega – se não 
for possível resolver o seu problema através do 
telefone, ativaremos o nosso serviço de reparação 
com recolha e entrega, sem problemas. Todos os 
custos financeiros estão abrangidos - peças, 
trabalho e logística de e para os nossos  
modernos centros de reparação europeus.

PrimeSupportPro
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Sony A escolha óbvia para Cinema em Casa.

PrimeSupportElite


