
Projetor de cinema em casa Full HD 
3D com Reality Creation, painéis SXRD 

e brilho elevado, mesmo  
numa sala bem iluminada

Obtenha uma verdadeira  
experiência de cinema 
Os projetores de cinema em casa Full HD 
3D VPL-HW45ES e VPL-HW65ES incluem 
a nossa mais recente tecnologia, para 
uma experiência de cinema incrivelmente 
nítida e clara. Só tem de levar as pipocas.

Relação de contraste dinâmico: 120 000:1* 

Brilho de 1800 lumens ANSI

Reality Creation 

Lâmpada de longa duração até 6000 horas

Compatibilidade HDMI sem fios (acessório opcional) 

Painéis SXRD e tecnologia Advanced Iris 3

PERSPETIVA GERAL

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

As imagens são tão reais  
que quase se podem tocar  

Full HD 3D nítido, cristalino e detalhado.  
O VPL-HW45ES e o VPL-HW65ES são uma 

excelente opção para um amante de cinema 
que procura uma experiência de cinema em 

casa incrível, muito além da TV. 

Reality Creation  
Reproduz cores e texturas que  

se perdem quando os filmes são  
gravados, por isso, aproxima-se muito  

mais da resolução original de 1080p. 

Painéis SXRD avançados 
Produzem uma imagem ultrassuave, 

minimizando o espaço entre píxeis a alta 
velocidade. O VPL-HW45ES e 

o VPL-HW65ES estão sincronizados com 
os nossos óculos 3D, proporcionando uma 

experiência fantástica e interferências mínimas. 

Leve o cinema em casa ao próximo nível 
Após o sucesso dos nossos projetores de cinema em casa 
anteriores, apresentamos a nova geração com os modelos 
VPL-HW45ES e VPL-HW65ES, com ainda mais vantagens. 
Inclui uma durabilidade mais prolongada, compatibilidade de 
automação versátil com controlo IP*, atualizações de firmware 
por USB incorporadas, transmissor RF 3D e muito mais.  

Brilho e rácio de contraste elevados 
Com um brilho de cor de 1800 lumens ANSI e um rácio 
de contraste dinâmico de 120 000:1*, trata-se de uma 
experiência de cinema em casa avançada que tem de 
ver para crer. Os painéis SXRD avançados, associados a 
características como o Reality Creation e o Motionflow, 
significam que verá os seus filmes favoritos no mais alto 
nível, em 3D e 2D.

VPL-HW45ES e 
VPL-HW65ES 

Qualidade de 
cinema em  

casa superior 
com Full HD 3D

* Apenas no VPL-HW65ES



Reality Creation 2 – 
Melhore os  
seus filmes   

Sinal de entrada Consiga as melhores imagens possíveis

Brilho de 1800 
lumens com uma 
reprodução de  
cores fidedigna

Cinema em casa de 
qualidade superior 
para sua casa
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Desenvolvida para a nossa gama de projetores de cinema em casa 4K líder, a próxima 
geração da tecnologia Reality Creation reproduz cores e texturas que se perdem quando 
os filmes são gravados em disco. Oferece-lhe imagens Full HD mais claras e nítidas, que se 
aproximam muito mais da resolução original de 1080p para um upscaling ainda melhor. 

Modelo convencional VPL-HW65ES 

Graças a um motor ótico melhorado, o VPL-HW45ES e o VPL-HW65ES são muito mais 
brilhantes do que os nossos projetores de cinema em casa padrão. Com 1800 lumens, 
produzem imagens mais nítidas e cores fidedignas, mesmo em salas bem iluminadas.

Modelo convencional VPL-HW45ES e VPL-HW65ES 

Os projetores de cinema em casa convencionais sacrificam alguma precisão de cor 
aumentando os tons verdes para melhorar o brilho. Com os modos Bright Cinema e  
Bright TV, o VPL-HW45ES e o VPL-HW65ES retêm a cor verdadeira e o contraste, mesmo 
num ambiente luminoso. 



Contraste dinâmico  
de 120 000:1 
As melhorias no motor ótico e a 
tecnologia Advanced Iris 3 permitem 
atingir um incrível rácio de contraste 
dinâmico de 120 000:1. Maximiza os 
tons pretos e brancos sem diminuir 
o brilho, por isso, não perderá um 
detalhe, mesmo em cenas escuras 
(apenas no VPL-HW65ES).

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

Atualizações por USB  
Para aproveitar o seu projetor ao 
máximo, o VPL-HW45ES e o VPL-
HW65ES têm portas USB que recebem 
automaticamente as atualizações de 
firmware mais recentes, diretamente 
para os projetores. 

Opção HDMI sem fios 
Mantenha as coisas arrumadas e 
liberte-se dos cabos, com um kit 
emissor/recetor de HDMI sem fios.  
O VPL-HW45ES e o VPL-HW65ES 
ligam-se sem fios ao seu leitor 
Blu-ray Disc™, sistema de jogos e 
muito mais. 

Melhoramento do contraste 
e Advanced Iris 3 
Ajusta automaticamente o contraste 
para uma excelente visualização, 
analisando as áreas escuras e claras 
de cada cena, sem diminuir a cor.

Motionflow 
Para as cenas em que os movimentos 
são bastante rápidos, a nossa 
tecnologia Motionflow apresenta o 
dobro das imagens e das transações 
por segundo em relação ao Full HD 
para uma desfocagem mínima.  
O modo “Combination” cria 
fotogramas escuros adicionais para 
reduzir a desfocagem e, deste modo, 
obter-se um movimento mais natural.  
Por outro lado, o modo “True Cinema” 
retém imagens artificiais e escuras 
combinadas adicionais em cada 
fotograma.*

Tecnologia de painéis SXRD 
Os nossos painéis SXRD reduzem 
os intervalos dos píxeis, originando 
imagens supernítidas. E porque a 
velocidade do obturador dos nossos 
óculos 3D é sincronizada, desfrutará 
de uma alta definição 3D incrível, 
com interferências mínimas.

Modo de baixa latência 
Uma nova funcionalidade para os 
jogadores. Experimente o tempo 
de resposta mais rápido de sempre 
entre o comando e o ecrã para 
desfrutar da melhor ação de sempre 
enquanto joga. 

Modos 2D e 3D 
O VPL-HW45ES e o VPL-HW65ES 
reconhecem automaticamente 
conteúdos 2D ou 3D e permitem-
lhe pré-selecionar os modos 
Padrão, Dinâmico, Cinema, Jogo e 
Fotografia. 

Ruído da ventoinha 
extremamente reduzido 
O nosso sistema de refrigeração 
avançado reduz o ruído da 
ventoinha para uns meros 22 dB. 

Adequado para aplicações 
de domótica  
O VPL-HW65ES é compatível com 
muitos sistemas de automatização 
doméstica, incluindo Crestron 
Connected, AMX e Control4 SDDP. 
Possui uma interface RS232, 
controlo RJ45 e terminal IR-IN 
(apenas no VPL-HW65ES).

Amplo intervalo de ajuste 
da lente  
A sua diversidade de ajustes na 
vertical oferece mais opções de 
posicionamento e de instalação, 
sem reduzir a qualidade de 
imagem.  

Alinhamento perfeito  
do painel  
O alinhamento eletrónico do 
painel assegura uma cor e nitidez 
precisas. Quaisquer falhas de cor 
são corrigidas através da alteração 
das áreas azul e vermelhas de cada 
píxel para um alinhamento perfeito 
com o verde. 

Correção da cor HSV manual 
A ferramenta de correção permite-
lhe ajustar a gama e a tonalidade, 
a saturação e o brilho de cada cor, 
para obter a imagem que deseja.

Durabilidade mais longa 
Desfrute de uma experiência de 
cinema em casa durante mais 
tempo que nunca, sem interrupções 
e, agora, com uma vida útil da 
lâmpada até 6000 horas para uma 
visualização perfeita. 

PrimeSupport

O VPL-HW45ES e  
o VPL-HW65ES incluem o pacote 
PrimeSupport de 3 anos. Sem 
custos inesperados se lhe 
surgirem problemas: apenas 
uma assistência técnica rápida e 
eficiente dos nossos operadores 
multilíngues. Este pacote inclui 
também cobertura de 1 ano ou 
de 1000 horas de lâmpada.

*Opções “Combination” e “True Cinema” da tecnologia 
Motionflow disponíveis apenas para o VPL-HW65ES



VPL-HW65ES VPL-HW45ES
Sistema de visualização Painéis SXRD, sistema de projeção 
Saída de luz 1800 lm
Rácio de contraste 120 000:1 (Contraste dinâmico) -

Elementos do ecrã
Tamanho efetivo do ecrã 0,61” x 3
Píxeis efetivos Full HD (1920x1080) x 3 6.220.800 píxeis

Lente de projeção 
Zoom / Focagem Manual (Aprox. 1,6x) / Manual
Distância de projeção 1,36:1 – 2,16:1
Ajuste da lente Manual, V:+/-71% / H:+/-25%

Fonte de luz Lâmpada de mercúrio de alta pressão, tipo 215 W
Tamanho do ecrã 40" x 300"
Reality Creation SIM (Full HD Reality Creation)
Duração da lâmpada 6000 h (Modo lâmpada: baixo)
Capacidade 3D Sim
Emissor 3D Transmissor RF integrado
Óculos 3D X105-RF-X1 (Tipo RF: opcional)
Correção da cor Sim
Compatibilidade HDMI sem fios IFU-WH1 (opcional)
Advanced Iris Ver 3 -
Modos de imagem 9 modos
Modos gama 10 modos
Modo de latência baixa Sim
Alinhamento do painel Sim (Alteração / Zona)

Entrada/saída 

HDMI Sim (2 entradas)
RJ45 Sim (IP e Controlo Web) -
USB Sim (atualização de firmware)
Telecomando RS-232C: D-sub 9 pinos (fêmea)
IR IN Minitomada

Acionador Sim -
Ruído acústico 22 db
Requisitos de energia 100 V a 240 V CA, 3,1A a 1,3A, 50/60 Hz
Consumo de energia 310 W 
Cor da estrutura Preto / Branco
Dimensões exteriores padrão L 407 x A 179 x P 464 mm
Peso Aprox. 9 kg

Acessórios fornecidos

Telecomando RM-PJ28
2 pilhas de manganésio AA (R6)

1 cabo de alimentação CA para projetor
1 manual de instruções

1 manual de consulta rápida

Distribuído por
A Professional Solutions Europe é uma fornecedora líder de soluções AV/TI para empresas numa vasta gama de sectores, incluindo, 
Multimédia e Difusão, Videovigilância e Comércio a Retalho, Transporte e Mercados de Grandes Dimensões. Oferece produtos, 
sistemas e aplicações para permitir a criação, a manipulação e a distribuição de conteúdo audiovisual digital que acrescenta valor 
às empresas e aos respetivos clientes. Com mais de 25 anos de experiência na oferta de produtos líder de mercado e inovadores, a 
Professional Solutions Europe está posicionada de forma ideal para oferecer qualidade e valor excecional aos seus clientes. A divisão 
de Serviços da Sony Professional, o seu departamento de apoio à integração de sistemas, proporciona aos seus clientes o acesso 
ao know-how especializado e conhecimentos locais de profissionais qualificados, em toda a Europa. Ao colaborar com uma rede de 
parceiros tecnológicos estabelecidos no mercado, a Professional Solutions Europe fornece soluções completas que vão ao encontro 
das necessidades dos clientes, integrando software e sistemas de modo a alcançar os objetivos empresariais e individuais de cada 
organização. Para mais informações, visite a página www.pro.sony.eu

© 2016 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. Sony e make.believe são marcas registadas da Sony Corporation. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Sony. A escolha óbvia para cinema em casa. 
www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors

Lâmpada do projetor  
(LMP-H210)

Unidade HD sem fios  
(IFU-WH1) 

Óculos RF 3D  
(X105-RF-X1)

Montagem no teto  
(PSS-H10)
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