
VPL-VW760ES
Entretenimento de 
cinema em casa
no seu melhor 
Descubra toda a emoção de 
entretenimento de cinema em 
4K HDR autêntico
Desfrute do entretenimento com 
qualidade de cinema com que sempre 
sonhou. O magnífi co VPL-VW760ES 
representa um novo marco na tecnologia 
de cinema em casa, alcançando níveis 
extraordinários de qualidade de imagem 
que esperaria de um projetor maior e 
mais dispendioso.

A fonte de luz laser de longa duração 
oferece uma saída de 2000 lúmenes 
para imagens excecionais, mesmo em 
salas de cinema em casa de maiores 
dimensões e em espaços domésticos 
com uma boa iluminação. 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.

Desfrute de todos os seus 
conteúdos em 4K
À medida que existe cada vez mais 
material em 4K nativo, o VPL-VW760ES 
utiliza a tecnologia Reality Creation, 
que melhora os conteúdos Full HD para 
uma experiência 4K incrível. Tirará o 
máximo de partido da sua biblioteca 
de Blu-ray Disc™ atual e dos serviços 
de transmissão, com nitidez, cores e 
contraste extraordinários.

Fácil de utilizar e instalar
Extraordinariamente compacto e de 
linhas elegantes, o VPL-VW760ES é 
incrivelmente fácil de utilizar, com uma 
variedade de modos de imagem que 
lhe oferecem resultados excecionais 
para todo o tipo de conteúdos. Com 
uma generosa variedade de ligações 
e interfaces, também oferece uma 
excelente fl exibilidade para uma fácil 
integração em qualquer confi guração 
de entretenimento AV.

Moldado pela nossa experiência 
em cinema profi ssional 
Foram aproveitadas décadas 
de experiência da Sony no 
desenvolvimento de tecnologia 
para o grande ecrã em todos os 
nossos projetores de cinema 
em casa:

Resolução nativa 4K 
Desfrute de imagens 4K que não 
comprometem, sem melhoramento 
de píxeis artifi cial.

4K HDR autêntico
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.

Reality Creation 
Desfrute da sua coleção de Blu-ray™
Full HD, melhorada para uma 
excecional experiência 4K – 
mesmo em 3D. 

Controlo fácil
Compatível com Crestron 
Connected e Control 4 SDDP para 
um controlo fácil e funcionalidades 
de domótica melhoradas
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• Brilho elevado com 2000 
lúmenes ANSI 

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

• Contraste dinâmico excecional

•Preparado para o com o 
suporte dos mais recentes 
padrões de imagem

• Calibração automática

4K LOGO 2012.06.06
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4K Motionfl ow
A tecnologia 4K Motionfl ow adiciona imagens adicionais para reduzir a 
desfocagem e manter o brilho em cenas emocionantes de movimento rápido 
como eventos desportivos em 4K. Os puristas do cinema podem escolher o 
modo True Cinema para manter os 24 fps originais.

Imagens simuladas

Sem Motionflow Com Motionflow

Compatível com 
elevada gama dinâmica 
(HDR10, HLG)
Desfrute de fi lmes e serviços de 
transmissão em 4K HDR com uma 
gama muito mais elevada de níveis 
de brilho, de realces brilhantes 
a pretos ricos e acentuados. 
Independentemente do que estiver 
a ver, terá uma experiência de 
entretenimento mais natural com 
contraste extremamente elevado, 
cores extraordinárias e elevado 
detalhe.

Contraste dinâmico 
extremamente elevado
Os níveis de luz laser são 
controlados de forma precisa 
em tempo real, proporcionando 
um rácio de contraste dinâmico 
excecionalmente elevado de 
∞:1. O fi no detalhe de sombra 
é revelado em cenas escuras 
sem comprometer a reprodução 
de cenas luminosas para cenas 
verdadeiramente cativantes.

Modo de baixa latência 
Excelente para gamers, o modo 
de baixa latência minimiza o 
desfasamento de entrada para 
respostas rápidas de ecrã, 
mesmo quando joga os títulos 
4K mais recentes.

Suporte dos mais recentes 
padrões de imagem
O VPL-VW760ES consegue projetar 
conteúdos 4K até 60 fotogramas 
por segundo, o mais recente 
padrão 4K da indústria, muito 
superior ao padrão 24p anterior. 
O resultado é a obtenção de 
imagens mais suaves e realistas, 
especialmente em cenas de ação 
rápidas. Além disso, com o suporte 
de HDCP 2.2, estará preparado para 
o futuro com os lançamentos 4K 
premium atuais e, garantidamente, 
futuros.

Ventilação traseira
Além das entradas de ar da frente, 
o projetor possui também uma 
ventilação traseira para a ventoinha 
de baixo ruído, assegurando uma 
excelente qualidade de imagem. 

Imagens simuladas

4K 
4096 x 2160 (8,8 milhões de píxeis)

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

Painéis 4K SRXD avançados
O VPL-VW760ES ajusta automaticamente o contraste para uma excelente 
qualidade de imagem, analisando as áreas de pouca e muita luz em todas as 
cenas. A tecnologia de painel SXRD avançado inclui uma camada de cristais 
líquidos altamente refl etores e uma camada de alinhamento sem cantos 
arredondados ou pontos de contacto, permitindo uma resposta ultrarrápida de 
apenas 2,5 milissegundos. O espaço entre os píxeis adjacentes é minimizado 
para reproduzir imagens sem pontos com um contraste profundo. 

Resolução nativa 4K: mais de quatro 
vezes mais detalhe do que Full HD 
Autêntica resolução 4K (4096 x 2160 píxeis) que não compromete, o padrão 
utilizado na indústria de cinema digital. Encontrará a mesma tecnologia de 
painel SXRD utilizada nos nossos projetores profi ssionais, que produzem 
imagens nativas 4K sem melhoramento de píxeis artifi cial.
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SXRD convencional

Luz incidente

Canto 
arredondado

Ponto de 
contacto

Cristal líquido

Camada de alinhamento

Painel de píxeis

Luz refletora

SXRD mais recente

Eliminação 
de cantos 
arredondados

Eliminação 
de pontos de 
contacto

Luz incidente
Luz refletora

Contraste mais elevado

Imagens simuladas

Sem Motionflow Com Motionflow



RF padrão da indústria 
compatível com 3D 
Um transmissor de RF incorporado 
sincroniza com os óculos 3D RF 
para uma maior cobertura, maior 
estabilidade sem a necessidade 
de um transmissor externo.  

Reality Creation: melhora os seus fi lmes para 4K
Além de conteúdo 4K nativo, pode ver a sua coleção atual de fi lmes em Blu-
ray™ Full HD ou DVD melhorada para uma experiência 4K. Reality Creation é 
uma tecnologia que melhora radicalmente o conteúdo Full HD, incluindo os 
fi lmes em 3D, para 4K.  

Compatível com discos 4K Ultra HD Blu-ray™
Desfrute de Blu-ray Discs "Mastered in 4K" de resolução melhorada de 2K 
para 4K píxeis, reproduzindo fi elmente o detalhe e a gama de cores do 4K 
original principal.  

Óculos RF 3D

Imagens simuladas

Painel Full HD

Sinal Full HD Sinal Full HD com 
“Reality Creation”

Painel 4K

Redução do efeito de pixelização e contornos recortados

Zoom mais amplo e 
ajustamento da lente
A lente de zoom motorizada 
de 2,06 e o amplo intervalo de 
movimento vertical da lente 
até 85% e horizontal até 31% 
permitem uma maior fl exibilidade 
de instalação, mesmo quando 
o teto é muito alto.

Adequado para 
aplicações de domótica
O VPL-VW760ES é compatível com 
muitos sistemas de automatização 
doméstica, incluindo Crestron 
Connected e Control4 SDDP. Possui 
uma interface RS232, controlo RJ45 
e terminal IR-IN. 

Correção manual de cor
Ajuste a gama e matiz, a saturação 
e o brilho de cada cor para obter 
exatamente a imagem que deseja.

Ecrã TRILUMINOS™
A tecnologia avançada do ecrã 
TRILUMINOS™ da Sony reproduz 
uma gama de cores muito mais 
ampla, reproduzindo mais tons 
e texturas do que os projetores 
padrão. Notará a diferença, com 
maior pureza de cor, profundidade 
e realismo em todas as cenas. 

Calibração de cor
Após períodos de utilização 
prolongada, a cor pode ser 
calibrada automaticamente de 
forma a retornar às defi nições de 
fábrica originais. Não é necessário 
equipamento de calibração 
especial: desfrutará de cores 
consistentes em cada utilização. 

Imagens simuladas

"Desafi o Total" já disponível para compra em Blu-ray Disc™ Desafi o Total © 
2012 Columbia Pictures Industries Inc. Todos os direitos reservados.

Varrimento 4K

Igual

Filtro

Ficheiro principal (4K)

Subconversão Melhoramento

Imagem melhorada para 4K

Masterização

Câmara 4K

Acabamento 4K 
com gradação de 

cor

"Mastered in 4K"
BD (2K)

Reprodução fiel
ao original

P
ro

je
to

r 
d

e 
ci

n
em

a 
em

 c
as

a 
4

K
 V

P
L-

V
W

76
0

ES

Óculos RF 3D



Sente-se mais perto
Com a resolução 4K, pode sentar-se mais perto do ecrã sem comprometer 
a profundidade e o realismo das imagens. A melhor posição de visualização 
para 4K é a uma distância de aproximadamente 1,5 vezes a altura do projetor, 
comparado com 3 vezes a altura do ecrã para Full HD.  

Alinhamento de painel eletrónico 
Garante que os elementos vermelhos e azuis em cada píxel estão 
precisamente posicionados em relação aos verdes. Os ajustes podem 
ser feitos com o mínimo de 0,1 píxeis para o máximo de nitidez. 
(Nota: recomenda-se que se realizem ajustes quando o projetor 
estiver quente).  

Opção sem fi os 
(até Full HD 60p)
Liberte-se dos cabos e mantenha 
tudo arrumado com um kit 
emissor/recetor de HDMI sem 
fi os opcional. O VPL-VW760ES 
pode ligar-se sem fi os à sua 
consola de jogos, leitor de 
Blu-ray™ Disc e muito mais, e 
melhora-os para uma experiência 
4K com o Reality Creation.

Atualizações por USB
Para aproveitar o seu projetor 
ao máximo, o VPL-VW760ES 
tem portas USB que recebem 
automaticamente as atualizações 
de fi rmware mais recentes, 
diretamente para o projetor. 

Imagens simuladas

Imagens simuladas

Leitor de Blu-ray 4K UBP-X1000ES Sony

Compatível com HDCP 2.2
O VPL-VW760ES está preparado para o conteúdo 4K premium, incluindo TV, 
produções transmitidas por Internet e transmissões por satélite. 

Fonte de luz laser de longa 
duração
A fonte de luz laser de longa 
duração efi ciente do projetor 
oferece até 20 000 horas* de 
funcionamento praticamente 
sem manutenção, com mínimo 
de quebra de brilho de imagem 
durante o longo período de vida 
útil do laser.

*As horas efetivas podem depender do tipo 
de utilização e das condições de utilização.

Ligar/desligar rápido
É possível ligar e desligar o 
projetor a laser de forma rápida.
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Brightness

Time
Turn ON

Conventional
Lamp Model

Time

Brightness

Turn ON

VPL-VW760ES

Brightness

Time
Turn ON

Conventional
Lamp Model

Time

Brightness

Turn ON

VPL-VW760ES

Saída de luz

Modelo de 
lâmpada 

convencional

Ativação
Tempo

Saída de luz

VPL-VW760ES

Ativação
Tempo



Acessórios opcionais

X105-RF-X1
Óculos 3D

Distância de projecção

Video display area

Projection area

1,78

1

1.78:1 (16:9)

Tamanho da imagem projetada Distância de

projeção LDiagonal Largura × Altura

80” (2,03 m) 1,77 × 1,00 (70 × 39) 2,44 – 5,01 (96 – 197)

100” (2,54 m) 2.21 × 1.25 (87 × 49) 3.05 – 6.28 (121 – 247)

120” (3,05 m) 2.66 × 1.49 (105 × 59) 3.67 – 7.55 (145 – 297)

150” (3,81 m) 3.32 × 1.87 (131 × 74) 4.60 – 9.44 (181 – 371)

200” (5,08 m) 4,43 ×2,49 (174 × 98) 6.15 – 12.61 (242 – 496)

2,35

1
Video display area
Projection area

2.35:1

Tamanho da imagem projetada Distância de

projeção LDiagonal Largura × Altura

80” (2,03 m) 1,87 × 0.80 (74 × 31) 2,41 – 4.96 (95 – 195)

100” (2,54 m) 2,34 × 0,99 (92 × 39) 3,02 – 6,22 (119 – 244)

120” (3,05 m) 2,80 × 1,19 (110 × 47) 3,64 – 7,47 (143 – 294)

150” (3,81 m) 3,51 × 1,49 (138 × 59) 4,55 – 9,35 (180 – 368)

200” (5,08 m) 4,67 × 1,99 (184 × 78) 6,08 – 12,48 (240 – 491)

Painel de ligação

Dimensões

Unidades: mm (polegadas)
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Área de visualização do vídeo

Área de projeção

Área de visualização do vídeo
Área de projeção

Acessórios opcionais



Especificações
Sistema de visualização Sistema de projeção com painel 4K SXRD

Dispositivo de 
visualização

Dimensão da área de 
visualização efetiva

0,74'' x 3

Número de píxeis 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixéis

Lente de projeção Focagem Motorizado

Zoom Motorizado (Aprox. X 2,06)

Ajuste da lente Motorizado
Vertical: +85% -80% Horizontal: +/-31%

Fonte de luz Díodo de laser

Tamanho do ecrã 60” a 300” (1524 mm a 7620 mm)

Saída de luz 2000 lm

Saída de luz de cor 2000 lm

Contraste dinâmico ∞:1

Frequência 
de varrimento 
visualizável

Horizontal 19 kHz a 72 kHz

Vertical 48 Hz a 92 Hz

Resolução do 
ecrã*1

Entrada de sinal de 
computador

Resolução máxima de apresentação:  
1920 x 1080 pontos (apenas entrada HDMI)

Entrada de sinal de vídeo 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 
2160/25p,  
3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p,  
4096 x 2160/60p

Idioma OSD 18 idiomas (inglês, neerlandês, francês, italiano, alemão, espanhol, português, turco, polaco, russo, sueco, norueguês, 
japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, tailandês, árabe) 

ENTRADA SAÍDA 
(Computador/
Vídeo/Controlo)

HDMI1/HDMI2*2 Digital (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)

Acionador1/Acionador2 Minitomada, Máx. 12 V CC, 100 mA

Telecomando RS-232C, D-sub 9 pinos (macho)

LAN RJ45, 10Base-T/100BASE-TX

IR IN Minitomada

USB 5 V CC, Máx. 500 mA

Ruído acústico 24 dB*3

Temperatura de funcionamento/Humidade de 
funcionamento

5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)/35% a 85% (sem condensação)

Temperatura de armazenamento/Humidade de 
armazenamento

-20°C a +60°C (-4°F a +140°F)/10% a 90% (sem condensação)

Requisitos de energia 100 V a 240 V CA, 4,3 A a 1,8 A, 50/60 Hz

Consumo de 
energia

430 W

Standby 0,4 W (quando o "Início remoto" está definido como "Desligado")

Modo standby em rede 1,0 W (LAN) (quando "Início remoto" está definido como "Ligado") 
Quando um terminal LAN não está ligado, este entra num modo de baixo consumo de energia (0,5 W).

Dimensões (L x A x P) (sem saliências) 560 x 223 x 496 mm
22 1/16 x 8 25/32 x 19 17/32 polegadas

Peso Aprox. 20 kg/44 lb

Acessórios Comando remoto RM-PJ24 (1), pilhas AA (R6) de manganês (2), Tampa da lente (1), Cabo de alimentação CA (1), Instruções de 
funcionamento (CD-ROM) (1), Manual de referência rápida (1), Regras de segurança (1)

©2017 Sony Imaging Products & Solutions Inc. É proibida a reprodução total ou parcial sem autorização por escrito. As 

funcionalidades e as especificações também estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os valores para peso e dimensão 

são aproximados. "SONY" é uma marca registada da Sony Corporation. "3D World", "TRILUMINOS", "Z-Phosphor", "SXRD" e 

Remote Commander são marcas comerciais da Sony Corporation. O acrónimo HDMI e a expressão HDMI High-Definition 

Multimedia Interface (Interface Multimédia de Alta Definição), assim como o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas 

registadas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade 

dos respetivos proprietários.

Visite o website profissional da Sony ou contacte o seu representante Sony para informações sobre modelos específicos 

disponíveis na sua região.
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*1 A imagem apresentada pode ser convertida no caso de alguns sinais de entrada.
*2 Ambas as entradas HDMI são compatíveis com HDCP2.2
*3 Este valor é aproximado. Depende das definições e do ambiente de utilização do projetor.

Distribuído por

IEC60825-1:2007

Para os E.U.A.

Para outros países

IEC 60825-1:2014 PRODUTO LASER DE CLASSE 1

AVISOS LASER

À semelhança de outras fontes 
de luz brilhante, não olhe 
diretamente para o feixe, RG2 
IEC 62471-5:2015

RADIAÇÃO DE LASER
EVITE A EXPOSIÇÃO DIRETA DOS OLHOS
PRODUTO LASER DE CLASSE 3R
COMPRIMENTO DE ONDA: 450 - 460 nm
SAÍDA MÁXIMA  <  180 mW


