
Βιντεοπροβολέας οικιακού κινηματογράφου 
Full HD 3D 

με τεχνολογία Reality Creation, 
πάνελ SXRD™ και υψηλή 

φωτεινότητα, ακόμα και σε
χώρους με άπλετο φωτισμό

Βιντεοπροβολέας οικιακού κινηματογράφου 
Full HD 3D 

με τεχνολογία Reality Creation, 
πάνελ SXRD™ και υψηλή 

φωτεινότητα, ακόμα και σε
χώρους με άπλετο φωτισμό

Η δύναμη του αυθεντικού 
κινηματογράφου στο σπίτι σας 
Οι βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου Full HD 
3D VPL-HW45ES και VPL-HW65ES χρησιμοποιούν τις 
τελευταίες τεχνολογίες της Sony, για να προσφέρουν 
γνήσιες κινηματογραφικές συγκινήσεις μέσα 
από ασύλληπτα ευκρινείς εικόνες 
κρυστάλλινης καθαρότητας. Το μόνο που 
λείπει είναι το ποπκόρν!

Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 120.000:1* 

Φωτεινότητα 1.800 ANSI lumen

Reality Creation 

Λυχνία που διαρκεί έως και 6.000 ώρες

Ασύρματη συμβατότητα HDMI (προαιρετικό αξεσουάρ) 

Πάνελ SXRD™ και προηγμένη τεχνολογία Iris 3

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εικόνες τόσο αληθινές που θα 
μπορούσατε να τις αγγίξετε 

Ευκρινής, καθαρή, λεπτομερής 
ανάλυση Full HD 3D. 

Οι βιντεοπροβολείς VPL-HW45ES και VPL-HW65ES 
είναι η ιδανική επιλογή για τους λάτρεις των ταινιών 

που θέλουν να απολαμβάνουν συναρπαστικές 
κινηματογραφικές εμπειρίες στο σπίτι, πέρα από τα 

όρια της τηλεόρασης. 

Τεχνολογία Reality Creation 
Αναπαράγει τα χρώματα και τις υφές που χάνονται κατά 

τη συμπίεση των ταινιών σε δίσκους, προσεγγίζοντας 
την ποιότητα 1080p του αρχικού σήματος. 

Προηγμένα πάνελ SXRD™
Προσφέρουν εξαιρετικά ομαλή εικόνα 

ελαχιστοποιώντας την απόσταση μεταξύ των 
pixel με ασύλληπτα χαμηλό χρόνο απόκρισης. Οι 

βιντεοπροβολείς VPL-HW45ES &
VPL-HW65ES συγχρονίζονται με τα 

γυαλιά 3D της Sony, για καθηλωτική εμπειρία και 
ελάχιστες παρεμβολές. 

Μια νέα διάσταση στον οικιακό κινηματογράφο
Μετά την επιτυχία των προηγούμενων βιντεοπροβολέων οικιακού 
κινηματογράφου, παρουσιάζουμε τα μοντέλα επόμενης γενιάς VPL-HW45ES 
και VPL-HW65ES, που προσφέρουν ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα, όπως: 
μεγαλύτερη αντοχή, ευέλικτη συμβατότητα με συστήματα αυτοματισμού 
χάρη στον έλεγχο IP*, ενσωματωμένες ενημερώσεις υλικολογισμικού μέσω της 
θύρας USB, πομπό RF 3D και πολλά άλλα. 

Υψηλή φωτεινότητα και λόγος αντίθεσης
Η φωτεινότητα χρώματος 1.800 ANSI lumen και ο λόγος δυναμικής αντίθεσης 
120.000:1* προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία οικιακού κινηματογράφου που 
πρέπει να δείτε για να την πιστέψετε. Παρακολουθήστε τις αγαπημένες σας ταινίες 
με την καλύτερη δυνατή ποιότητα, σε 3D και 2D, χάρη στα προηγμένα πάνελ SXRD™ 
και σε χαρακτηριστικά όπως οι τεχνολογίες Reality Creation και Motionflow.

VPL-HW45ES και 
VPL-HW65ES 

Κορυφαία 
εμπειρία οικιακού 
κινηματογράφου 

σε Full HD 3D

* Μόνο στο μοντέλο VPL-HW65ES



Reality Creation 2 – 
Αναβαθμίστε τις ταινίες 
σας

Σήμα εισόδου Απολαύστε την καλύτερη δυνατή εικόνα

Φωτεινότητα 1.800 lumen 
με πιστή αναπαραγωγή 
χρωμάτων

Κορυφαία 
εμπειρία οικιακού 
κινηματογράφου στο 
σαλόνι σας

VPL-H
W

45ES και VPL-H
W

65ES

Η τεχνολογία Reality Creation επόμενης γενιάς αναπτύχθηκε για την κορυφαία σειρά βιντεοπροβολέων οικιακού 
κινηματόγραφου 4K της Sony. Αναπαράγει τα χρώματα και τις υφές που χάνονται κατά τη συμπίεση των ταινιών σε 
δίσκους, ενώ προσφέρει πιο καθαρές και ευκρινείς εικόνες Full HD που προσεγγίζουν ακόμα περισσότερο το αρχικό 
σήμα 1080p, για ακόμα καλύτερη αναβάθμιση των ταινιών σας. 

Συμβατικό μοντέλο VPL-HW65ES 

Χάρη σε μια βελτιωμένη οπτική μηχανή, οι βιντεοπροβολείς VPL-HW45ES και VPL-HW65ES είναι πολύ πιο φωτεινοί 
από τους προηγούμενους τυπικούς βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου της Sony. Με φωτεινότητα 1.800 
lumen, αναπαράγουν πιο καθαρές εικόνες και πιστά χρώματα, ακόμα και σε χώρους με δυνατό φωτισμό.

Συμβατικό μοντέλο VPL-HW45ES και VPL-HW65ES 

Οι συμβατικοί βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου "θυσιάζουν" σε ένα βαθμό την ακρίβεια των χρωμάτων, 
καθώς αυξάνουν τους πράσινους τόνους για να βελτιώσουν τη φωτεινότητα. Χάρη στις λειτουργίες Bright Cinema και 
Bright TV, οι βιντεοπροβολείς VPL-HW45ES και VPL-HW65ES προσφέρουν πιστή αναπαραγωγή χρωμάτων και διατηρούν 
την αντίθεση, ακόμα και σε φωτεινά περιβάλλοντα. 
Bright TV, οι βιντεοπροβολείς VPL-HW45ES και VPL-HW65ES προσφέρουν πιστή αναπαραγωγή χρωμάτων και διατηρούν 
την αντίθεση, ακόμα και σε φωτεινά περιβάλλοντα. 



Δυναμική αντίθεση 120.000:1
Οι βελτιώσεις στην οπτική μηχανή και η 
προηγμένη τεχνολογία Iris 3 οδήγησαν 
στον απίστευτο λόγο δυναμικής αντίθεσης 
120.000:1. Αυτή η αναλογία μεγιστοποιεί τα 
επίπεδα του μαύρου και του λευκού χωρίς 
να μειώνει τη φωτεινότητα, για να μην χάνετε 
καμία λεπτομέρεια ακόμα και στις σκοτεινές 
σκηνές (μόνο στο μοντέλο VPL-HW65ES).

Συμβατότητα με το βιομηχανικό 
πρότυπο RF 3D 
Ο ενσωματωμένος πομπός RF συγχρονίζεται 
με όλα τα γυαλιά RF 3D για ευρύτερη κάλυψη 
και μεγαλύτερη σταθερότητα. Επιπλέον, δεν 
χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό 
πομπό.

Ενημερώσεις μέσω USB 
Για να αξιοποιείτε στο έπακρο τις 
δυνατότητές τους, οι βιντεοπροβολείς VPL-
HW45ES και VPL-HW65ES διαθέτουν θύρα 
USB για αυτόματη λήψη των ενημερώσεων 
της πιο πρόσφατης έκδοσης υλικολογισμικού 
απευθείας στη συσκευή. 

Επιλογή ασύρματου HDMI
∆ιατηρήστε το χώρο σας τακτοποιημένο και 
αποδεσμευτείτε από τα καλώδια, χάρη στο 
προαιρετικό κιτ ασύρματου πομπού/δέκτη 
HDMI. Οι βιντεοπροβολείς VPL-HW45ES 
και VPL-HW65ES συνδέονται ασύρματα με 
συσκευές αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray 
Disc™, κονσόλες παιχνιδιών και πολλές ακόμα 
συσκευές. 

Βελτίωση αντίθεσης και 
προηγμένη τεχνολογία Iris 3
Προσαρμόζει αυτόματα την αντίθεση για 
κορυφαία θέαση, αναλύοντας τις σκοτεινές 
και τις φωτεινές περιοχές κάθε σκηνής, χωρίς 
υποβάθμιση του χρώματος.

Motion� ow
Στις σκηνές με γρήγορη δράση, η τεχνολογία 
Motionfl ow προβάλλει διπλάσιο αριθμό 
εικόνων και μεταβάσεων ανά δευτερόλεπτο, 
σε σύγκριση με το Full HD, για ελάχιστη 
θόλωση. Η λειτουργία «Combination» 
δημιουργεί πρόσθετα σκούρα καρέ για να 
μειώσει τη θόλωση για πιο φυσική κίνηση, 
ενώ η λειτουργία «True Cinema» διατηρεί 
τις πρόσθετες συνδυαστικές σκούρες και 
τεχνητές εικόνες σε κάθε καρέ.* 

Τεχνολογία πάνελ SXRD™
Τα πάνελ SXRD™ της Sony μειώνουν την 
απόσταση μεταξύ των pixel για ασύλληπτα 
ευκρινείς εικόνες. Τα γυαλιά 3D διαθέτουν 
συγχρονισμένη ταχύτητα κλείστρου, για να 
απολαμβάνετε εικόνες 3D εξαιρετικά υψηλής 
ευκρίνειας με ελάχιστες παρεμβολές.

Λειτουργία μικρής καθυστέρησης
Μια νέα λειτουργία για τους λάτρεις των 
παιχνιδιών. Απολαύστε ταχύτερο χρόνο 
απόκρισης από ποτέ μεταξύ του χειριστηρίου 
και της οθόνης για απόλυτη δράση 
παιχνιδιού. 

Λειτουργίες 2D και 3D
Οι βιντεοπροβολείς VPL-HW45ES και 
VPL-HW65ES αναγνωρίζουν αυτόματα 
το περιεχόμενο 2D ή 3D και επιτρέπουν 
την προεπιλογή των λειτουργιών Τυπική, 
∆υναμική, Κινηματογράφος, Παιχνίδι και 
Φωτογραφία. 

Εξαιρετικά χαμηλός 
θόρυβος ανεμιστήρα
Το προηγμένο σύστημα ψύξης επιτρέπει την 
σχεδόν αθόρυβη λειτουργία του ανεμιστήρα 
στα 22 db. 

Συμβατότητα με οικιακά 
συστήματα αυτοματισμού 
Ο βιντεοπροβολέας VPL-HW65ES είναι 
συμβατός με πολλά οικιακά συστήματα 
αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
Crestron Connected, AMX και Control4 SDDP. 
∆ιαθέτει διασύνδεση RS232, έλεγχο RJ45 
και τερματικό IR-IN (μόνο στο μοντέλο VPL-
HW65ES).

Μεγάλο εύρος μετατόπισης φακού 
Το μεγάλο κατακόρυφο εύρος προσφέρει 
περισσότερες επιλογές τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, χωρίς υποβάθμιση της 
ποιότητας της εικόνας. 

Απόλυτη ευθυγράμμιση πάνελ 
Η ηλεκτρονική ευθυγράμμιση των 
πάνελ εξασφαλίζει πιστά χρώματα και 
κρυστάλλινη καθαρότητα. Τα χρωματικά 
κενά διορθώνονται με τη μετατόπιση και την 
απόλυτη ευθυγράμμιση των μπλε και των 
κόκκινων περιοχών κάθε pixel με το πράσινο 
χρώμα. 

Μη αυτόματη διόρθωση 
χρώματος HSV
Με το εργαλείο διόρθωσης μπορείτε να 
προσαρμόσετε το συντελεστή γάμμα, τη 
χροιά, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα κάθε 
χρώματος, για να απολαύσετε ακριβώς την 
εικόνα που θέλετε.

Μεγαλύτερη αντοχή
Απολαύστε την εμπειρία οικιακού 
κινηματογράφου περισσότερο από ποτέ 
χωρίς διακοπές, χάρη στη λυχνία με διάρκεια 
ζωής έως και 6.000 ώρες. 

Prime support

Οι βιντεοπροβολείς VPL-HW45ES και 
VPL-HW65ES συνοδεύονται από το πακέτο 
υποστήριξης PrimeSupport της Sony, διάρκειας 
3 ετών. Για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσετε, δεν 
επιβαρύνεστε με μη αναμενόμενες χρεώσεις. 
Επωφεληθείτε από τη γρήγορη, αποτελεσματική 
υποστήριξη σε πολλές γλώσσες που προσφέρουν 
οι σύμβουλοί μας στη δωρεάν γραμμή βοήθειας. 
Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει επίσης κάλυψη 1 
έτους ή 1.000 ωρών για τη λυχνία.

*Οι επιλογές “Combination” και “True Cinema” της 
τεχνολογίας Motionfl ow διατίθενται μόνο για το 
μοντέλο VPL-HW65ES



VPL-HW65ES VPL-HW45ES

Σύστημα προβολής Πάνελ SXRD™, σύστημα προβολής 

Έξοδος φωτός 1800 lm

Λόγος αντίθεσης 120.000:1 (Δυναμική αντίθεση) -

Στοιχεία προβολής
Πραγματικό μέγεθος προβολής 0,61" x 3

Πραγματικά pixel Full HD (1.920x1.080) x 3 6.220.800 pixel

Φακός προβολής 

Ζουμ / Εστίαση Μη αυτόματο (περίπου 1,6 x) / Μη αυτόματο

Λόγος εμβέλειας 1,36:1 – 2,16:1

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

Πηγή φωτός Λυχνία υδραργύρου υψηλής πίεσης, τύπου 215 W

Μέγεθος οθόνης 40" έως 300"

Reality Creation ΝΑΙ (Reality Creation FullHD)

Διάρκεια ζωής λυχνίας 6.000 ώρες (Λειτουργία λυχνίας: Χαμηλή)

Δυνατότητα 3D Ναι

Πομπός 3D Ενσωματωμένος πομπός RF

Γυαλιά 3D X105-RF-X1 (τύπου RF: προαιρετικά)

Διόρθωση χρώματος Ναι

Ασύρματη συμβατότητα HDMI IFU-WH1 (προαιρετικά)

Προηγμένη ίριδα Εκδ. 3 - 

Λειτουργίες εικόνας 9 λειτουργίες

Λειτουργίες γάμμα 10 λειτουργίες

Λειτουργία μικρής καθυστέρησης Ναι

Ευθυγράμμιση πάνελ Ναι (Μετατόπιση / Ζώνη)

Είσοδος/Έξοδος 

HDMI Ναι (2 θύρες)

RJ45 Ναι (έλεγχος IP και έλεγχος μέσω διαδικτύου) -

USB Ναι (ενημέρωση υλικολογισμικού)

Τηλεχειριστήριο RS-232C: D-sub 9 pin (θηλυκό)

IR IN Μίνι υποδοχή

Ενεργοποιητής Ναι -

Ακουστικός θόρυβος 22 db

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

Κατανάλωση ισχύος 310 W 

Χρώμα σώματος Μαύρο/Λευκό

Τυπικές εξωτερικές διαστάσεις Π 407 x Υ 179 x Β 464 mm

Βάρος Περ. 9 kg

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Τηλεχειριστήριο RM-PJ28

Μπαταρίες μαγγανίου, μεγέθους AA (R6) (2)

Καλώδιο τροφοδοσίας AC για τη συσκευή προβολής (1)

Οδηγίες λειτουργίας (1)

Εγχειρίδιο γρήγορης αναφοράς (1)

Διανέμεται από
Η Professional Solutions Europe είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής λύσεων AV/IT σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς της αγοράς, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
τη βιντεοπαρακολούθηση και το λιανικό εμπόριο, τις μεταφορές και τους μεγάλους χώρους εκδηλώσεων. Προσφέρει προϊόντα, συστήματα και εφαρμογές που διευκολύνουν τη δημιουργία, 
το χειρισμό και τη διανομή ψηφιακού οπτικοακουστικού περιεχομένου, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους να αξιοποιούν καλύτερα την επένδυσή τους. Με περισσότερα 
από 25 χρόνια εμπειρίας στην παροχή πρωτοποριακών προϊόντων που κυριαρχούν στην αγορά, η Professional Solutions Europe βρίσκεται στην ιδανική θέση για να προσφέρει εξαιρετική 
ποιότητα και αξία στους πελάτες της. Το τμήμα επαγγελματικών υπηρεσιών της Sony, και ειδικότερα το τμήμα ενσωμάτωσης συστημάτων, επιτρέπει στους πελάτες να επωφελούνται από την 
ευρύτερη, αλλά και ειδικότερη τεχνογνωσία των επαγγελματιών της σε όλη την Ευρώπη. Σε συνεργασία με ένα δίκτυο καταξιωμένων συνεργατών τεχνολογίας, η Professional Solutions Europe 
παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, ενσωματώνοντας λογισμικό και συστήματα για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων κάθε εταιρείας. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pro.sony.eu

© 2016 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. Οι επωνυμίες Sony και make.believe είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Sony. Η ξεκάθαρη επιλογή στα συστήματα Home Cinema.
www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors

Λυχνία βιντεοπροβολέα 
(LMP-H210)

Ασύρματη μονάδα HD 
(IFU-WH1) 

Στήριγμα οροφής 
(PSS-H10)
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Γυαλιά RF 3D 
(X105-RF-X1)


