VPL-VW5000ES 4K Ev Sineması projektörü

VPL-VW5000ES
Dünyanın en gelişmiş 4K
Ev Sineması projektörü

Bir bakışta

Gerçek 4K Ev
Sineması – Full
HD'nin 4 katından
daha kaliteli

• 4K çözünürlük: 4096 x 2160
• 5000 ANSI lümen
• 20.000 saate kadar bakım
gerektirmeden çalışan lazer
teknolojisi.*
• Hızlı açma/kapatma
• Olağanüstü siyah seviyeleri ve
kontrast için Çift Kontrast Motoru.
• Köşeden köşeye gerçek netlik için
Digital Focus Optimiser (DFO).

Önemli Özellikler

4K LOGO 2012.06.06

Profesyonel sinema
uzmanlığımızla şekillenmiştir
Büyük ekran teknolojileri
geliştirmede sahip olduğumuz
onlarca yıllık deneyim sayesinde
VPL-VW5000ES, büyük
yeniliklerle donatıldı:
En iyi doğal 4K
Pikseller arasındaki boşlukları
azaltan ultra akıcı doğal
4K deneyimi.
HDR uyumlu
Yüksek Dinamik Aralığı istenildiği
gibi mümkün olan en iyi kalitede
görüntüleyin.
Reality Creation
Olağanüstü 4K deneyimine
yükseltilen mevcut Full HD
Blu-ray™ koleksiyonunuzun
keyfini 3D'de bile çıkarabilirsiniz.

Sevdiğiniz filmlere inanılmaz 4K ayrıntılar kazandırın
Sony'nin yeni VPL-VW5000ES modeli, gerçek sinema deneyimini
eve getirmek için tasarlanan dünyanın en iyi projektörüdür.
Yeni lazer ışık motordan güç alan etkileyici 4K çözünürlüğe
sahip model, 5000 lümen parlaklık sunar ve Yüksek Dinamik
Aralık (HDR) ile uyumludur. Neredeyse hiç bakım gerektirmeden
20.000 saatten fazla çalışma olanağı tanıyan VPL-VW5000ES
projektör gerçekten de en iyi ev sineması deneyimini sağlar.
Gerçek lazer ışık kaynağı
Ultra hassas, çok verimli lazer ışık kaynağı, yapılan testlere göre 20.000 saat bakım
gerektirmeden ve lamba değiştirilmeden çalışır. Olağanüstü görüntü kalitesi ve
güvenilirliğin yanı sıra, Z-Phosphor teknolojili güvenilir lazer ışık kaynağı sayesinde
gösterinin ortasında lamba bozulması endişesi olmadan geleneksel projeksiyon
sistemlerine kıyasla daha düşük çalıştırma maliyetlerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

4K'da Motionflow
4K için yeni Motionflow sayesinde
içerikleri daha akıcı görüntüleyin.
Çift Kontrast Motoru
Dinamik lazer kontrolü ve Gelişmiş
İris teknolojisi.

*Gerçek saatler, kullanıma ve ortama bağlı olarak değişebilir

5000 ANSI lümen parlaklık değerine sahip VPL-VW5000ES 4K Ev Sineması projektörü

4K doğal çözünürlük: Full HD'den 4 kat daha iyi
Kayıpsız: 4096 x 2160 4K çözünürlük (dijital sinemalardaki DCI standardı).
Pikselleri yapay olarak iyileştirmeden gerçek 4K görüntüsünü üreten 4K SXRD™
panellerini geliştirmek için profesyonel sinema uzmanlığımızı kullandık.
Full HD

4K

1920 x 1080 (2,1 milyon piksel)

4096 x 2160 (8,8 milyon piksel)

Yüksek Dinamik Aralıkla
(HDR) uyumlu
İçerik oluşturucuların yaratıcılık
olanaklarını genişletmelerini
sağlayan yeni video formatı HDR
ile daha geniş parlaklık aralığı
düzeylerinde görüntüleyin.

Düşük gecikme modu
Oyunseverler için harika bir
özellik. En iyi oyun deneyimini
yaşayabilmeniz için kumandanızla
ekran arasındaki yanıt hızı
maksimum hıza çıkarılır.

Temsili görüntüler

Lazer ışık kaynağı teknolojisi
VPL-VW5000ES, 4K SXRD™ ekran teknolojisini çok verimli lazer ışık kaynağıyla
bir araya getirir. Bu benzersiz kombinasyon, mükemmel renk hassasiyetine ve
kararlılığına sahip olağanüstü parlak görüntülerin yanı sıra yüksek verimlilik ve
önemli ölçüde geliştirilmiş dayanıklılık sunar. Lamba değiştirme ihtiyacı olmadan
ve neredeyse hiç bakım gerektirmeden 20.000 saate kadar çalışır. Bu şekilde elde
edilen gerek zaman tasarrufu gerekse ekonomik kazançlar sayesinde normal
şartlarda ampul değiştirmek için harcanan maliyetler de azaltılmış oluyor.

En yeni 4K/60p HDMI
standardı: 60 kare/saniye
VPL-VW5000ES, 4K çözünürlükte
(en fazla 4K 60p YCbCr 4:4:4 / 8 bit
4K 60p YCbCr 4:2:2 / 12 bit) yeni 4K
endüstri standardı olan ve eski 24p
modundan çok daha yüksek olan
60 kare/saniyeye kadar görüntü
oynatabilir. Sonuç ise üstün renk
ve gerçekçilikle daha akıcı görüntü.
Ayrıca HDCP 2.2 ile uyumlu olan
model, birinci sınıf 4K içerik
yayınlarına hazırdır.

Öne dönük fan
Öne doğru konumlandırılan fan
sayesinde kurulumda hava alıp
verme için duvar boşluğu ve yeri
konusunda endişelenmenize gerek
yoktur. Bu, daha büyük görüntüleri
yansıtmak için yansıtma mesafesini
en üst düzeye çekmeye yardım eder.

4K Motionflow
4K Motionflow, 4K spor etkinlikleri gibi heyecanlı, hızlı sahnelerde bulanıklığı
azaltmak ve parlaklığı korumak için akıllı bir şekilde ekstra kareler ekler.
Sinemada sadelik yanlısı olanlar, orijinal 24 fps’i korumak için Gerçek Sinema
modunu seçebilir.

Motionflow olmadan

Motionflow ile
Temsili görüntüler

Daha geniş yakınlaştırma
ve lens kaydırma

Endüstri standardı RF 3D ile
uyumluluk
Dahili RF iletici, daha geniş kapsam
ve istikrar için tüm RF 3D gözlükleriyle
senkronize olur; harici ileticiye
gerek yoktur.
RF 3D Gözlük

Ev otomasyonuna
uygundur

Digital Focus Optimiser
4K Reality Creation ile birlikte, projektör, tüm görüntüde olağanüstü ayrıntılar
oluşturmak için lens profilindeki odak veya anormallikleri dijital olarak telafi eder.

Full HD Panel

2,06 elektrikli yakınlaştırma lensi ve
dikey %85'e ve yatay %31'e kadar
geniş lens kaydırma aralığı, tavan
yüksek olduğunda bile kurulum için
daha fazla esneklik sunar.

VPL-VW5000ES, Crestron
Connected ve Control4 SDDP gibi
birçok ev otomasyonu sistemiyle
uyumludur. RS232 ara yüzü, RJ45
kontrolü ve IR-IN terminali vardır.

4K Panel

Manuel HSV Renk Düzeltme
Full HD Sinyal

Düzeltme aracı, tam istediğiniz
görüntüyü almanız için her rengin
gamasını, tonunu, doygunluğunu
ve parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

"Reality Creation" ile
birlikte Full HD Sinyali
Düşük ekran kapısı etkisi ve pürüzlü kenarlar
Temsili görüntüler

4K Ultra HD Blu-ray Disc™ ile uyumluluk
VPL-VW5000ES, 4K Blu-ray Disc™ filmleri doğal 4K çözünürlük ve HDR
teknolojisiyle yönetmenin istediği kalitede izlemenizi sağlar.

TRILUMINOS™ Ekran
VPL-VW5000ES optik motoru ve
SXRD™ paneller, TRILUMINOS™
Ekran teknolojimizle birlikte
standart projektör sisteminden çok
daha geniş renk aralığı, daha fazla
ton ve doku üretir. Sonuç ise daha
fazla saflık, derinlik ve gerçekçilik.

VPL-VW5000ES; TV, internetten prodüksiyon akışı ve uydu yayını gibi birinci
sınıf 4K içeriğine hazırdır. Şimdi Sony'nin ilk 4K Ultra-HD Blu-ray™ filmleriyle Ev
Sineması koleksiyonunuza daha fazla seçenek ekleyebilirsiniz.

Kablosuz seçeneği
(Full HD 60p'ye kadar)
İsteğe bağlı kablosuz HDMI verici/
alıcı kiti sayesinde kablolardan
ve dağınıklıktan kurtulun. VPLVW5000ES; oyun konsolu, Blu-ray™
Disk oynatıcı ve çok sayıda cihaza
bağlanabilir ve Reality Creation ile
çözünürlüğü 4K kalitesine yükseltir.

USB güncellemeleri

Sony FMP-X5 Medya Oynatıcı

Daha yakına oturun
4K çözünürlük sayesinde derinlik ve gerçekçilikte kayıp yaşamadan ekrana
daha yakın oturabilirsiniz. 4K için en iyi izleme mesafesi projektör ekranının
yüksekliğinin (PY) yaklaşık 1,5 katıdır. Bu değer, Full HD ekranlarda ekran
yüksekliğinin 3 katıdır.

Projektörünüzden en iyi şekilde
faydalanabilmeniz için VPLVW5000ES'de en son ürün yazılımı
güncelleştirmelerini otomatik
olarak doğrudan projektöre almak
amacıyla USB bağlantı noktaları
bulunur.

Hızlı Açma/Kapatma
Lazer projektör hızla açılıp
kapatılabilir.
Parlaklık
Geleneksel
Lamba Modeli
Açılma

Saat

Parlaklık

Açılma

Temsili görüntüler

Elektronik panel hizalama
Her bir pikseldeki kırmızı ve mavi öğelerin tam olarak yeşile göre konumlanmasını
sağlar. En üst düzeyde netlik için 0,1 piksel kadar küçük ayarlamalar yapılabilir.
(Not: Ayarların projektör ısınmışken yapılmasını öneririz).

Toza karşı dayanıklı yalıtımlı
optik bileşenler
Lensten ışık kaynağına tüm optik
bileşenler, toz birikmesini önlemek
için yalıtımlıdır.
Optik motor
Lens

Temsili görüntüler

Saat

Yalıtılmış

5000 ANSI lümen parlaklık değerine sahip PL-VW5000ES 4K Ev Sineması projektörü

HDCP 2.2 ile uyumluluk

PrimeSupport
VPL-VW5000ES ile birlikte 3 yıllık
projektör ve 7000 saatlik optik
blok ve lazer paketimiz sunulur.
Sorun yaşadığınızda beklenmedik
maliyetlerle karşılaşmadan birçok
dilde hizmet sunan ücretsiz yardım
hattı danışmanlarımızdan hızlı ve
verimli teknik destek alabilirsiniz.

Teknik Özellikler
VPL-VW5000ES
Görüntüleme sistemi

Yüksek Kare Hızına sahip SXRD™ paneli

Renkli ışık çıkışı

5000 lm

Dinamik kontrast
Ekran öğeleri

Projeksiyon
lensi

∞:1 Çift Kontrast Motoru ile
Efektif
ekran boyutu

0,74 inç x 3

Etkin pikseller

4K (4096 x 2160) x3 / 26.542.080 piksel

Yakınlaştırma /
Odak
Yansıtma açısı
oranı
Lens kaydırma

Işık kaynağı

1,27-2,73:1
Elektrikli, D: +/- %80 Y: +/- %31
Lazer Diyot

Ekran boyutu

60 inç - 300 inç

Reality Creation

VAR (4K Reality Creation)

Yüksek Dinamik Aralık (HDR)
4K Blu-ray™ ile uyumluluk

VAR
VAR
4K 60p YCbCr 4:4:4 / 8 bite kadar
4K 60p YCbCr 4:2:2 / 12 bit

Giriş sinyali
TRILUMINOS™

VAR

Maks. renk alanı

%100 x DCI P3, %80 x BT2020

3D özelliği

VAR

3D verici

Dahili RF verici

3D gözlükler

X105-RF-X1 (İsteğe bağlı)

Manuel Kalibrasyon
HDCP 2.2 Uyumluluğu
Kablosuz HDMI® özelliği
Düşük gecikme modu
Görüntü modları

HSV Renk Düzeltme
VAR
IFU-WH1 (İsteğe bağlı)
VAR
9 mod

Görüntü konumu

VAR

Gama modları

11 mod

Panel Hizalama

Var (Kaydırma/Alan)
HDMI®
Uzaktan
kumanda

Giriş/Çıkış

Elektrikli (Yaklaşık 2,1 x)/Elektrikli

LAN

2 giriş (HDCP 2.2), Dijital
(RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)
RS-232C
RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

IR GİRİŞİ

Mini Jak

TRIGGER

Mini jak, DC 12 V Maks. 100 mA

USB
Akustik ses
Güç gereksinimi
Güç tüketimi
Bakım gerektirmeden çalışma
Gövde Rengi
Standart dış ölçüler
Ağırlık

Tip A
35 dB maks
AC 100 V - 240 V,
3,5 A - 1,5 A, 50/60 Hz
1200 W maks
20.000 sa*
Siyah
550 x 228 x 880 mm (G x Y x D)
Yaklaşık 43 kg
Uzaktan Kumanda RM-PJ24
AA (R6) boyutu manganez piller (2)

Birlikte Verilen Aksesuarlar

Projektör için AC Elektrik Kablosu (1)
Hızlı yardım el kitabı (1)
Çalıştırma Talimatları (CD-ROM) (1)
VPLL-Z7013 lens

*Gerçek saatler, kullanıma ve ortama bağlı olarak değişebilir

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Front
275 (10 13/16)

275 (10 13/16)

VPLL-Z7008

120 (4 23/32)

228 (8 31/32)

Kablosuz HD Birimi
(IFU-WH1)

32 (1 1/4)

3D Gözlük
(X105-RF-X1)

Center of the lens

Top

13/ )13
13/ )13
275 (10
16 /16) 275 (10
16 /16)
275 (10
275 (10

120 (4 23/32)

550 (21 21/32)

Birim: mm

120 (4 23/32)

228 (8 31/32)

32 (1 1/4)

32 (1 1/4)

228 (8 31/32)

Ön

0,80:1 - 1,02:1

Yakınlaştırma /
Odak

Motorlu/Motorlu

Lens kaydırma

Motorlu, Dikey: +/- %50,
Yatay: +/- %18

Diyafram

f/2,9

Ekran boyutu*

60 inç - 1000 inç

Boyutlar

Geniş G 134 x Y 131 x
D 309 mm (G 5 9/32 x
Y 5 5/32 x D 12 5/32 inç)
Tele G 134 x Y 131 x
D 283 mm (G 5 9/32 x
Y 5 5/32 x D 11 5/32 inç)

Kütle

3,7 kg / 8,2 lb

750 (29
17/32)
750
(29 17/32)

Alt

28,6 (1 1/8)

692,7 (27 9/32)

492,7 (19 13/32)

65 (2 65
9/16)
(2 9/16)

28,6 (1 1/8)

Bottom

550 (21 21/32)

550 (21 21/32)

Yansıtma açısı oranı

Center
of theoflens
Center
the lens

TopTop
Üst

750 VPLL-Z7008
(29 17/32)

65 (2 9/16)

Boyutlar
Front
Front

L'

Bottom
Bottom
28.6 (1 1/8)

28.6 (1 1/8)

ÖNEMLİ BİLDİRİM
Bu ekipmana yönetmeliklere uyum sertifikaları için
28.6 (128.6
1/8)(1 1/8)
(27 9/32)
(27 9/32)
Model No. VPL-VW5000
atanmıştır.692.7692.7
Bu numara, nominal voltaj ve akımla birlikte ürünün
üzerinde model numarası etiketinde gösterilir.

LAZER BİLDİRİMLERİ
ABD ve Kanada için
IEC 60825-1:2007
LAZER RADYASYONU
DOĞRUDAN GÖZ TEMASINDAN KAÇININ
SINIF 3R LAZER ÜRÜNÜ
DALGA BOYU: 440-480 nm
MAKS ÇIKIŞ < 245 mW

Diğer ülkeler için
IEC 60825-1:2014
1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ
IEC 62471:2006’YA GÖRE 2. RİSK GRUBU
Dikkat: Bu üründen tehlike riski taşıyan
optik ışıma yayılır.

492.7 (19 13/32)

492.7 (19 13/32)

İnsanı içine çeken 4K sinema deneyimini evinizde nasıl yaşayacağınız konusunda daha fazla bilgi için:
www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors
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Dağıtımcı:

L'

L'

Sony; Basın ve Yayın, Video Güvenlik, Medikal, Dijital Sinema ve Ekranlar gibi birçok sektörde işletmelere AV/IT çözümleri sunan lider
kuruluştur. İşletmelere ve müşterilerine dijital görsel-işitsel içerik oluşturma, yönetme ve dağıtmaya yönelik yüksek kaliteli ürünler, sistemler
ve uygulamalar sunar. Ürün yeniliği alanındaki 25 yıldan fazla tecrübesiyle Sony, müşterilerine olağanüstü kalite ve değer sunmak için
sektörde hiç olmadığı kadar iyi konumdadır. Köklü teknoloji ortaklarından oluşan bir ağ ile işbirliği halinde çalışan Sony, her kurumun
kendine ait iş hedeflerine ulaşması için yazılım ve sistemleri birleştirerek, müşterilerin gereksinimlerine hitap eden uçtan uca çözümler sunar.
Daha fazla bilgi için lütfen www.pro.sony.eu adresini ziyaret edin.

Bizi Twitter™ adresimizden takip edin: @SonyProEurope / www.twitter.com/sonyproeurope

